
PUB

www.oparedense.pt   |  oparedense@gmail.com  |  oparedense.publicidade@gmail.com 

Quinta-feira
4 maio 2017

Diretor
Manuel Ferreira Coelho

Quinzenário, Ano 3, N.º 54
Preço avulso 0,60€ (IVA incluído)

Assinaturas:
Território nacional e Ilhas 18€  | Estrangeiro 30€

PUB

Peixe fresco Picanha Lombinhos de boi
Lombinhos de porco  Arroz de feijão

Tlfs. 255 777 080 / 911 191 700 ● tabernaanimar@gmail.com
Rua D. Gabriel de Sousa, n.º 415 - PAREDES

ALMOÇOS ● LANCHES ● JANTARES 

Assunção Cristas acredita num
bom resultado do CDS em Paredes

A equipa de Polo Aquático do Paredes venceu a final da Taça de Portugal frente ao Sporting, por 15-9, e conquistou a sua 
terceira Taça de Portugal consecutiva. 
Este é o segundo trofeu conquistado esta época pela equipa de Paredes, que já tinha vencido a final da Supertaça Carlos 
Meinedo, contra o Fluvial Portuense.
O objetivo agora é vencer o play-off final do campeonato e reconquistar o título de campeão nacional absoluto. Os jogos 
do play-off estão agendados para os dias 3, 10 e, se necessário, 17 de junho, e vão colocar frente a frente Paredes e Fluvial 
Portuense, atual detentor do título.  —  Pág. 3

A TAÇA é nossa! 

O Partido Socialista apresentou os primei-
ros candidatos às juntas de freguesia do 
concelho: Artur Pereira da Silva, candida-
to à junta de Paredes e Fernando Santos, 
candidato à junta de Aguiar de Sousa. 

—  Pág. 5

PS apresentou candidatos
às juntas de Paredes

e Aguiar de Sousa

ARTUR PEREIRA DA SILVA
Candidato à Junta de Paredes

FERNANDO SANTOS
Candidato à Junta de Aguiar de Sousa

Três paredenses
festejaram a subida
do Aves à I Liga
Entre as grandes figuras da subida do 
Aves à I Liga Portuguesa estão três pa-
redenses: o treinador José Mota e dois 
jogadores que passaram pelo União de 
Paredes, Zé Pedro Valente e Rui Caeta-
no. O Desp. das Aves regressou ao prin-
cipal escalão do futebol português, dez 
anos depois da última das três presen-
ças na história do clube.  —  Pág. 14

Mil peregrinos a caminho de Fátima
1055 peregrinos partem de Paredes, nos dias 5 e 6 de maio, 
com destino ao Santuário de Fátima. Este ano os grupos de 
peregrinos são maiores, dizem as instituições do concelho 
que organizam a peregrinação a Fátima, por causa da visita 
do Papa Francisco.  —  Pág. 8

A líder do CDS-PP assumiu que o partido tem tudo para fazer 
um bom caminho em Paredes nas autárquicas. Elogiando a 
candidatura de José Miguel Garcez à câmara municipal, As-
sunção Cristas pediu ambição máxima para o desafio autár-
quico do CDS no concelho.  —  Pág. 4
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N
a vida há sempre o que nos 
atrai, nos impressiona e nos 
convence. Entretanto, não são 
as aparências da vida que nos 
dão oportunidades distintas. 

Somente o seu conteúdo acertado e o so-
nho da vida que nos insuflam o fôlego ne-
cessário para vencer os obstáculos, desde 
que se tenha em devida conta que a vida é 
feita de sonhos e pesadelos.

Sonhar, senhoras e senhores, é tudo o 
que nos resta para alimentarmos o deseja-
do gosto pela vida. 

Ideal é que se consiga ligar o sonho e a 
utopia em doses moderadas, sendo certo 
que é o sonho que comanda a vida e a tor-
na realidade. A utopia ajuda-nos a prosse-
guir um ideal ou a alcançar um objetivo, é 
a consciência de que nos podemos encon-
trar cada vez mais vizinhos da perfeição e 
da verdade, caminho que nos conduz à sa-
bedoria e a um mundo novo, onde se pode 
viver em agradável convívio, desprendidos 
de honrarias e desligados de luxos.

A utopia tem o condão de nos iluminar 
de esperança e procurar uma realidade 
mais coerente e um sonho permanente 
que se revela uma ideia cheia de sonhos e 
realidades.

Pela utopia podemos contribuir para 
se organizar, de forma ideal, as sociedades, 
as quais não devem ser unicamente prag-
máticas, materialistas e utilitaristas.

Tal como o sonho comanda a vida, é 
a utopia de hoje que pode ser a realidade 
de amanhã. Sociedades sem ideais, sem 
utopia, sem humanismo, são sociedades 
em conflito consigo próprias. É que ser 
utópico não é ser lunático ou andar com a 
cabeça nas nuvens. 

Só a utopia é capaz de nos pôr no ca-
minho de construir a civilização de melho-
res ideais e sonhar com uma sociedade 
mais igualitária, aprofundar a democracia 
dos cidadãos, propor princípios e valores 
traduzidos no conhecimento do ser, ou 
seja, é ser solidário, ver no nosso seme-
lhante um verdadeiro irmão, erguer comu-
nidades ideais de verdadeira justiça social 
e pensar de forma positiva e abrangente o 
futuro através de harmonização dinâmica 
dos valores.

Ser utópico é, resumindo e concluindo, 
a via que nos pode conduzir ao estado hu-
manista e democrático perfeito, o sonho 
de cada um pode concretizar-se com au-
tenticidade.

Utopia
e realidade
como lição
de vida

uO 43.º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL FOI ASSINALADO COM ATRIBUIÇÃO DE CINCO MEDA-
LHAS DE OURO. uAutarquia condecorou cinco personalidades que trabalharam em prol da democra-
cia. uCerimónia decorreu no salão nobre dos Paços do Concelho.

Paredes homenageou
personalidades que honram Abril

Helena Nunes (texto)

A
ntónio Joaquim Oliveira, Camilo 
Alves da Mota, Cristiano Ribeiro, 
Joaquim Fernando Moreira e José 
António Couto foram as cinco 
personalidades condecoradas 

pela câmara municipal de Paredes na sessão 
comemorativa do 43.º aniversário do 25 de 
Abril de 1974, que decorreu no salão nobre 
dos Paços do Concelho.

As cinco personalidades foram condeco-
radas com a Medalha de Ouro do Município, 
“por honrarem as conquistas de Abril, tra-
balharem em prol da democracia e contri-
buírem para a causa pública e para o pro-

gresso do concelho de Paredes”.
Numa cerimónia em que foram evocadas 

as conquistas de Abril, o autarca Celso Ferrei-
ra reforçou que é necessário refletir sobre os 
últimos 43 anos em Paredes, considerando 
que o concelho fez um percurso notável em 
várias áreas, graças também ao contributo 
destas cinco personalidades.

“A escolha destas personalidades, de 
sensibilidades diferentes, mostra transver-
salmente os 43 anos do desenvolvimento 
depois do 25 de Abril de 1974. É um orgu-
lho para nós entregarmos-lhes a Medalha 
de Ouro do Município”, frisou o autarca, que 
se disse honrado por ser presidente da câma-
ra nesta hora.

Seguiu-se a apresentação de uma peque-

na biografia de cada um dos homenageados, 
que receberam depois, das mãos do presi-
dente da autarquia, a Medalha de Ouro do 
Município de Paredes. Nos discursos que se 
seguiram, os homenageados agradeceram à 
autarquia a homenagem e reconheceram a 
importância de a mesma ser feita num dia em 
que se exaltam os valores da liberdade e da 
democracia. 

Durante a sessão solene foram também 
descerrados os quadros com os 24 brasões 
das freguesias do concelho de Paredes que se 
encontram no corredor contíguo ao gabinete 
da presidência. A comemoração do 43.º ani-
versário do 25 de Abril de 1974 encerrou com 
a já tradicional fotografia de grupo na entrada 
da câmara municipal de Paredes.

António Joaquim Oliveira

Nasceu em 1942. Cumpriu serviço militar 
de 1964 a 1967 como Furriel Miliciano, 
embarcando para Angola em 1965, 

onde esteve no teatro de guerra, na tropa 
de intervenção. Em 2000 aderiu à Associa-
ção Portuguesa dos Veteranos de Guerra. Em 
2002 foi eleito presidente do Núcleo do Vale 
do Sousa e em 2003 formou a delegação do 
Vale do Sousa que presta serviços de Medi-
cina, Psicologia, Enfermagem, Advocacia e 
Psiquiatria aos ex-combatentes e às suas fa-
mílias.

Camilo Alves Mota

Felgueiras, por exercer sempre a sua profissão 
com brio e ética profissional.

É militante do PSD desde 1984. Foi presi-
dente da Comissão Política do PSD/Paredes 
de 1988 a 1994, tendo liderado o processo 
que culminou na viragem autárquica da câ-
mara municipal de Paredes, em 1993.

Cristiano Ribeiro

Nasceu em Aguiar de Sousa, em julho 
de 1953. É médico e exerce funções de 
Medicina Geral e Familiar desde 1978 

em vários hospitais e centros de saúde. Foi Di-
retor Executivo do Agrupamento de Centros 
de Saúde Tâmega III, Vale do Sousa Norte en-
tre 2012 e 2015. Recebeu uma menção hon-
rosa atribuída pela Administração Regional 
de Saúde do Norte pelos serviços prestados 
nos concelhos de Paços de Ferreira, Lousada e 

Nasceu há 60 anos em Rio Tinto, Gondo-
mar. Médico de profissão residiu em 
Paredes de 1990 a 2013. Vive e trabalha 

atualmente em Penafiel. Foi candidato aos ór-
gãos autárquicos em sucessivas eleições pela 
CDU e é membro da Assembleia Municipal de 
Paredes.

Colabora de forma voluntária com inúme-
ras coletividades do concelho, tanto na área 
do desporto como com os bombeiros. 

Joaquim Fernando Moreira Nasceu em janeiro de 1942 em Mato-
sinhos, licenciando em Engenharia 
Civil em 1974. Em 1976 tomou pos-

se como Engenheiro no gabinete de Apoio 
Técnico do Vale do Sousa, onde exerceu 
funções até 2007, quando se reformou.

Foi presidente da Comissão Política do 
PS/Paredes durante um mandato. Foi manda-
tário das candidaturas do General Ramalho e 
de Jorge Sampaio à Presidência da República. 
Foi vereador da câmara de Penafiel de 1977 
a 1984. Membro da Assembleia Municipal 
de Paredes e Presidente do Conselho de Ad-
ministração dos Serviços Municipalizados 
de Paredes e coordenador do programa que 
conduziu à construção de três aterros sani-
tários, vários ecocentros e à implantação de 
ecopontos em toda a região.

José António Couto

Nasceu e novembro de 1958 em Lordelo, 
Paredes, onde reside. Licenciou-se em 
Engenharia Civil em 1982. Foi vereador 

da câmara de Paredes, passando por pratica-
mente todos os pelouros do município. Fez 
parte da Assembleia Intermunicipal da As-
sociação de Municípios de Paredes, Penafiel, 
Lousada, Paços de Ferreira, Felgueiras e Cas-
telo de Paiva.

É sócio fundador da empresa IMEVICO, da 
qual é socio gerente e foi presidente da As-
sembleia Geral e da Direção do Aliados Fute-
bol Clube de Lordelo.
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A 
equipa de Polo Aquá-
tico do Paredes ven-
ceu a final da Taça de 
Portugal frente ao 
Sporting, por 15-9, e 

conquistou a sua terceira Taça de 
Portugal consecutiva. O jogo foi 
disputado na passada segunda-
-feira, dia 1 de maio, na Piscina 
Municipal da Guarda.

A equipa paredense, treinada 
por Nuno Mariani, bateu na meia-
-final da prova o Fluvial Portuen-
se, por 14-10, e apresentou-se 
no seu melhor nível para manter 
a liderança no marcador, com os 
parciais 5-3, 3-2, 3-1 e 4-3.

O Sporting tentou contrariar o 
ascendente do Paredes durante a 
partida, mas não foi capaz de fa-
zer frente à experiência da equipa 
paredense, que acabou por ser 
decisiva nesta final da Taça. 

No final da partida o treinador 
do Paredes, Nuno Mariani, disse 
que “é sempre bom ganhar” e 
congratulou os seus jogadores, 
os adeptos e o município de Pa-
redes, pelo apoio dado à equipa. 
Em declarações ao site da Federa-
ção Portuguesa de Natação Nuno 
Mariani disse ainda que esta fi-
nal foi muito interessante e que 
o Sporting foi um justo finalista. 
“Foi uma final interessante. O 
Sporting foi um justo finalista. 
Jogou muito bem, o que valo-
rizou esta final. As finais nunca 
obedecem a um plano, mas ao 

uPAREDES VENCEU A FINAL DA TAÇA DE PORTUGAL FRENTE AO SPORTING, POR 15-9, NO DIA 1 DE MAIO. uA equipa quer agora 
reconquistar o título de campeão nacional da modalidade. uAdversário do Paredes na final é o Fluvial Portuense, atual detentor do título 
de campeão.

PAREDES CONQUISTA TERCEIRA
TAÇA DE PORTUGAL CONSECUTIVA

momento”, sublinhou o treinador 
do Paredes.

Já o técnico do Sporting, Paulo 
Melo, reconheceu mérito ao Pare-
des neste jogo e considerou que a 
equipa liderada por Nuno Mariani 
foi mais eficaz na concretização. 
“Sabíamos que o Paredes, assim 
como o Fluvial, são ainda de um 
campeonato à parte, por isso 
teríamos grandes dificuldades 
nesta final. O Paredes foi mais 
experiente na posse de bola e 
na concretização, mas o Spor-
ting lutou e assustou”.

Recorde-se que nos últimos 
quatro anos o Paredes conquis-
tou três Supertaças, três Taças de 
Portugal e dois campeonatos na-
cionais absolutos, sendo o único 
clube na história do desporto no 
concelho de Paredes que se sa-
grou campeão nacional absoluto 
na sua modalidade.

EQUIPA ESTÁ
APURADA PARA
O PLAY-OFF FINAL
DO CAMPEONATO

A época começou em beleza 
para a equipa de Polo Aquático 
do Paredes, que venceu na final 
da Supertaça Carlos Meinedo, o 
clube Fluvial Portuense, por (9-8), 
num encontro onde a equipa de 
Paredes esteve a perder por 7-2. 

A equipa soma agora a este tro-
feu mais uma Taça de Portugal, a 

terceira consecutiva na história do 
clube, mas não quer ficar por aqui. 

“Na Guarda tivemos nos 
quartos-de-final um jogo con-
tra o Foca, nas meias-finais ba-
temos o Fluvial e na final ven-
cemos o Sporting. Em três dias 
seguidos conseguimos alcançar 
três vitórias”, salienta o presiden-
te do clube, José Teixeira.

Neste momento a equipa 
do Paredes lidera o campeona-
to nacional e está apurada para 
o play-off final que vai decidir o 

campeão nacional da modalida-
de. José Teixeira assume que o 
objetivo do Paredes é reconquis-
tar o título, que perdeu na época 
passada para o Fluvial. 

“Já fizemos um triplete em 
2015 e queremos voltar a fazê-
-lo esta época. O Fluvial é uma 
equipa com tradição no Polo 
Aquático, mas só conquistou 
um título nacional, na época 
passada. O Paredes tem mais 
títulos, mas uma final é sempre 
uma incógnita. Temos a espe-

rança de reconquistar o título, 
mas estamos em plano de igual-
dade com o adversário”, susten-
ta o presidente do Paredes, garan-
tindo que a equipa vai trabalhar 
muito no próximo mês para estar 
na melhor forma possível na final 
do campeonato. 

Os jogos do play-off final es-
tão agendados para os dias 3 e 10 
de junho. Em caso de empate, o 
título será decidido no encontro 
da “negra”, marcado para o dia 17 
de junho.

Helena Nunes (texto)

o seu
QUINZENÁRIO

de eleição
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J
osé Miguel Garcez apresen-
tou a sua candidatura à pre-
sidência da câmara municipal 
de Paredes, no passado dia 
22 de abril, numa cerimónia 

em que esteve presente a presidente 
do CDS-PP, Assunção Cristas.

José Miguel Garcez e Assunção 
Cristas realizaram uma arruada pe-
las ruas da cidade de Paredes e já 
no auditório do CDS/Paredes foram 
recebidos com grande entusiasmo 
por cerca de 200 pessoas, entre mi-
litantes e simpatizantes do partido.

O ex-vereador da câmara de Pare-
des e presidente da Mesa do Plenário 
Concelhio do CDS, Manuel Ruão, elo-
giou o “trabalho notável” que José 
Miguel Garcez tem feito na “revita-
lização do CDS-PP em Paredes”. “O 
José Miguel é o melhor candidato 
da era pós-Malheiro. Vais ser a sur-
presa destas eleições em Paredes”, 
defendeu Manuel Ruão.

Assunção Cristas
acredita na
vitória em Paredes

Assunção Cristas também elo-
giou o candidato e pediu “ambição 
máxima para o desafio autárquico 
do CDS em Paredes”. “É preciso tra-
balhar e insistir. Acredito que pode-

uASSUNÇÃO CRISTAS ESTEVE EM PAREDES, ELOGIOU O CANDIDATO E PEDIU AMBIÇÃO MÁXIMA. uLíder do CDS mostrou-se confian-
te na vitória, mas disse que é preciso trabalhar e insistir. uO candidato prometeu que o CDS-PP vai voltar a fazer história no concelho. 

José Miguel Garcez apresentou
candidatura à câmara de Paredes

Helena Nunes (texto) mos vencer em Paredes. A vitória 
está sempre garantida, só é preciso 
saber qual é a dimensão da vitória”. 

“Espero que no dia 1 de outu-
bro sejamos os dois colegas autár-
quicos, eu em Lisboa e o Zé Miguel 
aqui em Paredes”, frisou a líder do 
CDS-PP, acrescentando: “Temos tudo 
para fazer aqui [em Paredes] um 
grande caminho e para mostrar que 
o CDS está vivo. Esta candidatura é 
forte, vencedora e ambiciosa”, de-
fendeu a líder do CDS-PP, assumindo 
que a grande aposta do partido são as 
eleições autárquicas. 

“O nosso objetivo é o cresci-
mento do partido para que se mul-
tipliquem as câmaras com contas 
em ordem e dar atenção aos que 
mais necessitam”, disse Assunção 
Cristas. Para isso, a líder do CDS-PP 
diz que é preciso trabalhar nas au-
tarquias, nas juntas e nas câmaras, 
e em rede com a sociedade civil e as 
associações, para resolver problemas 
concretos do quotidiano das pessoas.

No primeiro discurso oficial en-
quanto candidato à presidência da 
câmara municipal de Paredes, José 
Miguel Garcez quis destacar as figu-
ras ilustres do passado, como Jorge 
Malheiro, que liderou a autarquia 
durante 17 anos, e Joaquim Alves 
Faria, enquanto exemplo de cidada-
nia. Frisando o orgulho no passado e 
agradecendo a presença dos “dois 
senadores desta terra”, o candidato 
prometeu que o CDS-PP quer voltar 

a fazer história no concelho e recu-
perar o orgulho dos seus habitantes.

“Paredes parou no tempo. 
Hoje, o merecido orgulho que 
tínhamos ao dizer que éramos 
de Paredes escondeu-se atrás 
da máscara da vergonha a que a 
gestão da autarquia nos últimos 
anos nos tem conduzido. É pela 
juventude, ignorada pelas políti-
cas municipais nas duas últimas 
décadas, que iniciaremos o per-

curso de recuperação da qualida-
de de vida e revitalização deste 
concelho”, disse o candidato.

Caso seja eleito, José Miguel 
Garcez compromete-se a apostar na 
criação de um polo universitário na 
sede do concelho, na ampliação da 
malha urbana, através da revisão do 
PDM, na despoluição do rio Sousa e 
na recuperação das suas margens, 
na recuperação do comércio local, 
na afirmação da indústria do mobi-
liário no mercado global, no apoio 
à instalação e diversificação das in-
dústrias não poluentes no concelho 
e nas pessoas, através da sua qualifi-
cação, com base na criação de uma 
rede de oferta educativa à medida 
das necessidades do concelho.

José Miguel Garcez criticou ain-
da o preço da água em Paredes, que 
disse ser das mais caras de Portugal, 
e lembrou que quando o CDS go-
vernou o concelho a distribuição de 
água ao domicílio tinha os preços 
mais baixos do país. 

“O descontentamento aumen-
ta todos os dias e no concelho 
todo, porque a desconfiança nos 
dirigentes políticos se transformou 
num imenso lodaçal que afasta 
dos cidadãos da política”, criticou 
o candidato, garantindo que “o CDS 
não alinhará na maledicência como 
estratégia para chegar ao poder a 
qualquer custo”, mas quer pôr um 
fim a este estado de coisas que não 
dignifica os agentes políticos e enver-
gonha os munícipes. 

“É urgente
recuperar o orgulho
de ser de Paredes”

- José Miguel Garcez

Caso vença as eleições, José 
Miguel Garcez promete avocar às 
reuniões do executivo municipal e, 
se for o caso, às instâncias judiciais, 
todos os processos sob suspeita na 
opinião pública. Entre eles estão o 
processo do Organismo Europeu 
de Luta Anti-Fraude, que acusa a 
autarquia de fraude de milhões de 
euros na construção dos centros 
escolares, das dívidas do municí-
pio, o caso do Planet Valley, dos 
dinheiros da cidade desportiva e o 
processo do Complexo Desportivo 
das Laranjeiras.

“A transparência tem que 
voltar à gestão da câmara de Pa-
redes. É agora com o CDS que o 
desenvolvimento do concelho 
recolocará Paredes como exem-
plo de boas práticas na gestão da 
coisa pública. É urgente recupe-
rar o orgulho de ser de Paredes 
e de viver em Paredes”, concluiu 
o candidato.

Na cerimónia estiveram tam-
bém presentes o presidente da 
Comissão Política Distrital do Porto, 
Álvaro Castelo Branco, o deputado 
à Assembleia da República, Pedro 
Mota Soares, e o vice-presidente da 
Juventude Popular, Hugo Nunes.

PUB PUB
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O 
Partido Socialista de 
Paredes já começou 
a apresentar os can-
didatos às juntas de 
freguesia do concelho 

de Paredes. Os primeiros foram os 
candidatos às juntas de freguesia 
de Paredes e Aguiar de Sousa.

Artur Pereira da Silva é o candi-
dato do PS à Presidência da Junta da 
União de Freguesia de Paredes. Foi 
apresentado em Bitarães, no passa-
do dia 21 de abril, no auditório da 
antiga junta. A sessão contou com 
a presença de Alexandre Almeida, 
candidato do partido à presidência 
da câmara de Paredes.

Já o candidato à junta de Aguiar 
de Sousa pelo PS será Fernando 
Santos, funcionário do Exército Por-
tuguês que já desempenhou vários 
cargos na Assembleia de Freguesia 

uO CANDIDATO DO PS À JUNTA DE PAREDES, ARTUR PEREIRA DA SILVA, FOI APRESENTADO EM BITARÃES, NO DIA 21. uNo dia 
seguinte foi apresentado em Aguiar de Sousa o candidato à junta, Fernando Santos. Alexandre Almeida traçou elogios aos candidatos e fri-
sou que irá trabalhar por todo o concelho.

PS apresentou candidatos às juntas
de Paredes e Aguiar de Sousa

FERNANDO SANTOS
Candidato à junta de Aguiar de Sousa

ARTUR PEREIRA SILVA
Candidato à Junta da

União de Freguesias de Paredes

Nasceu em Cinfães, a 20 de março 
de 1955. É casado, tem dois filhos 
e reside na freguesia de Paredes. 

Profissionalmente fez quase toda a sua 
carreira na administração fiscal. Começou 
a atividade no 4.º Bairro Fiscal do Porto e 
entre 1984 e 2001 passou pela Reparti-

ção de Finanças de Paredes, como 
adjunto do Chefe de Finanças. 
Aposentou-se em 2014, depois 
de ter sido chefe da Repartição 
de Finanças de Penafiel.

Entre 2005 e 2013 foi secre-
tário da junta de freguesia da 
Madalena.

Passou por várias institui-
ções do concelho, nomeada-

mente pela Universidade Sénior e pelo grupo coral. É amante do despor-
to e praticante de caminhadas.

Nasceu a 24 de março de 1960 na fre-
guesia de Aguiar de Sousa, Paredes, 
onde reside, no lugar de Aguiar. É 

funcionário do Exército Português, de-
sempenhando funções de chefia na logís-

tica alimentar de vários quarteis da área 
do Porto. Tem experiência política e 

desempenhou cargos na As-
sembleia de Freguesia e no 
executivo da junta de Aguiar 
de Sousa.

“Sempre foi interessa-
do pela freguesia”, apre-
ciando, em particular, as 
magníficas paisagens de 
Aguiar de Sousa. Interes-
sou-se desde sempre pela 

vida pública e pelo interesse público de Aguiar de Sousa, participando 
e colaborando em diversos eventos de apoio e promoção da freguesia.

e no executivo da junta. 

Motivação
para mudar
Bitarães e Paredes

Descrito como “trabalhador, 
dialogante, ambicioso, disponí-
vel e franco” e “preocupado em 
fazer o melhor possível pela po-
pulação de Bitarães” Artur Pereira 
da Silva assume-se motivado para 
mudar Bitarães e mudar Paredes.

Nesta sessão, com a popula-
ção de Bitarães, Artur Pereira da 
Silva salientou que pretende ver 
resolvido “o problema da água e 
saneamento, iluminação pública 
e melhoramento das ruas”. Artur 
Pereira da Silva deixou ainda a 
garantia de que irá apoiar “todas 
as associações e coletividades”.

Já Alexandre Almeida disse que 

está na hora de “fazer uma gestão 
inteligente, rigorosa e transpa-
rente da câmara de Paredes, para 
que seja um bom exemplo de ges-
tão para as famílias e para as em-
presas”. O candidato à presidência 
da câmara de Paredes deixou ain-
da, à população de Bitarães, a nota 
de que irá “fazer uma campanha 
pela positiva”, e pretende contri-
buir para “uma mudança tranqui-
la, com verdade e confiança, para 
trazer esperança aos paredenses”.

Sanar dificuldades
da população
de Aguiar de Sousa

Fernando Santos tem 57 anos, é 
funcionário do Exército Português e 
filho da terra. É ele o candidato do PS 
à junta de Aguiar de Sousa, freguesia 
onde nasceu. “Sou candidato por 

amor à minha terra”, disse Fernando 
Santos durante a sessão de apresenta-
ção realizada na antiga escola EB1 de 
Aguiar, no passado dia 22 de abril. 

O candidato disse que se sente 
motivado para “sanar algumas 
das dificuldades que se verificam 
na mobilidade da população, 
nomeadamente a questão dos 
transportes”, considerando que 
“é urgente a ligação de Aguiar 
de Sousa a S. Pedro da Cova, 
em Gondomar, com pelo menos 
duas carreiras por dia”. Fernando 
Santos pretende ainda “reabilitar 
o pavilhão da Sarnada para rea-
lizar eventos culturais e despor-
tivos” e “resolver o problema do 
saneamento básico”. 

 A ampliação da Ponte do Alvre 
e a construção do Parque de Cam-
pismo da Sr.ª do Salto “são obras 
necessárias e prioritárias para 
promover atividades turísticas 
em Aguiar de Sousa”.

Alexandre Almeida defendeu 

que Aguiar de Sousa precisa de 
“um espírito dedicado e traba-
lhador”, características que atri-
buiu a Fernando Santos, a par da 
“disponibilidade que tem de-
monstrado para estar próximo 
do povo e para solucionar os 
problemas da freguesia mais a 
sul do concelho”.

Em Aguiar de Sousa, o candida-
to à presidência da câmara de Pare-
des deixou ainda a garantia de es-
tar a trabalhar numa solução “para 
resolver a falta de transportes 
em Aguiar de Sousa”. “Farei uma 
campanha pela positiva. Com 
verdade e confiança, para uma 
mudança segura e tranquila” 
acrescentou Alexandre Almeida, 
prometendo que irá trabalhar para 
todo o concelho de Paredes, fazen-
do uma “gestão financeira rigo-
rosa e transparente da câmara” e 
tratando “todas as freguesias por 
igual, independentemente das 
cores partidárias”.

Helena Nunes (texto)

Apresentação do candidato à Junta de Aguiar de Sousa

Apresentação do candidato à Junta de Paredes
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C
elso Moreira Coelho foi 
homenageado pela autar-
quia, no passado dia 24 de 
abril, dia em que foi inau-
gurado um monumento 

em sua homenagem junto à entrada 
das instalações da Cooperativa de 
Ensino Superior Politécnico e Univer-
sitário (CESPU), em Gandra, instituição 
que o mesmo ajudou a criar.

O monumento tem 2,5 metros de 
altura e inclui um pequeno texto evo-
cativo da vida e obra do homem ago-
ra homenageado pela câmara muni-
cipal de Paredes, e que já era cidadão 
honorário de Paredes desde 2012.

Na sessão solene evocativa da 
vida e obra do homenageado, que 
decorreu após a inauguração, vá-
rias personalidades destacaram a 
dedicação de Celso Moreira Coelho 
às causas sociais, à política e sobre-
tudo ao associativismo, onde teve 
grandes contributos. Foi destacado 
o papel determinante que este as-
sumiu na criação da CESPU, a coo-
perativa privada de ensino superior 
de maior projeção em Portugal na 
área da saúde, e o contributo que 
esta instituição teve no desenvolvi-
mento do concelho de Paredes e da 

uCELSO MOREIRA COELHO FOI UM DOS RESPONSÁVEIS PELA INSTALAÇÃO DA CESPU EM GANDRA, PAREDES. uMonumento 
inaugurado no dia 24 de abril inclui texto evocativo da vida e obra do homenageado. uPersonalidades destacaram a sua dedicação às cau-
sas sociais e a sua luta pela liberdade.

Inaugurado monumento
de homenagem a fundador da CESPU

cidade de Gandra. 
Nesta cerimónia, que decorreu 

no auditório da CESPU, estiveram 
presentes a filha do homenageado, 
Cristina Moreira, os presidentes da 
junta de Gandra à altura da insta-
lação da CESPU e o atual, Armando 
Costa e Paulo Ranito, respetivamen-
te, um amigo do homenageado 
e cofundador da CESPU, Joaquim 
Moreira, o presidente do Conselho 
de Administração da CESPU, Almei-
da Dias, o presidente da câmara 
municipal Celso Ferreira e vários ve-
readores. Todos traçaram elogios ao 
homenageado e reforçaram o papel 
determinante que este teve em vá-
rios domínios da sociedade pare-
dense e no desenvolvimento de 
Gandra e do concelho de Paredes.

Homem ambicioso
e empreendedor

Celso Moreira Coelho nasceu no 
Porto, em 1939, mas passou a maior 
parte da sua vida em Baltar, fregue-
sia onde se fixou em definitivo a 
partir de 1974 até à sua morte, em 
2005. Foi um homem de causas so-

ciais, um “lutador pela liberdade” 
e um contestatário do Estado Novo, 
chegando a ser perseguido pelo re-
gime.

Foi presidente e membro da 
Assembleia Municipal de Paredes 
e o primeiro presidente da junta de 
freguesia de Baltar em democracia. 

“Deixou uma marca indelével pe-
las diversas obras que realizou, 
transformando o centro de Bal-
tar e contribuindo também de-
cisivamente para a instalação da 
escola secundária na freguesia”, 
sublinha a autarquia. Outro projeto 
a que esteve associado em Baltar 

foi o da Cooperativa de Habitação 
O Ninho, que possibilitou a muitos 
casais terem a sua própria casa.

Mas o seu maior contributo foi de 
facto a criação da CESPU, para a cons-
trução da qual foi deliberada a cedên-
cia de terrenos em reunião do execu-
tivo municipal de 24 de abril de 1996.

uINICIATIVA DECORREU NO PASSADO DIA 25 DE ABRIL E JUNTOU CERCA DE 2500 PESSOAS. uCorporação fez balanço positivo da 
iniciativa que serviu para angariar verbas. 

Mega Caminhada dos Bombeiros
de Paredes foi um “sucesso”

R
ealizou-se, no passado dia 25 de Abril, 
mais uma Mega Caminhada dos Bombei-
ros Voluntários de Paredes. A iniciativa so-
lidária foi, mais uma vez, organizada com 

o objetivo de angariar verbas para a instituição.
No quartel dos bombeiros de Paredes junta-

ram-se cerca de 2500 pessoas para participar na 
iniciativa. Antes da caminhada teve lugar uma 
aula de zumba, no exterior do quartel, que ser-
viu para aquecer e animar os participantes. 

Segundo a corporação, “a caminhada foi 
um sucesso”. Foram vendidos 4275 kit’s e par-
ticiparam na caminhada cerca de 2500 pessoas.

Na página oficial do facebook, a corporação 
de bombeiros de Paredes aproveitou para agra-
decer a todas as pessoas que participaram na 
iniciativa, aos patrocinadores e a todos aqueles 
que ajudaram a corporação a tornar este evento 
uma realidade. “A todos eles o nosso muitíssi-
mo obrigado”, escreveram os soldados da paz.
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uIniciativa decorreu a 22 de abril e foi integrada na Comemoração do Dia Mundial do Livro. uFUNDAÇÃO A LORD TAMBÉM DISTINGUIU 
A CIENTISTA CECÍLIA LEAL, QUE NÃO ESTEVE NA CERIMÓNIA. uO irmão da investigadora leu uma carta que esta escreveu a agradecer 
o prémio.

Fundação A Lord atribui
Prémios de Mérito Escolar a 84 alunos

N
o passado dia 22 de 
abril, a Fundação A Lord 
realizou uma sessão 
comemorativa do Dia 
Mundial do Livro. No au-

ditório, estiveram presentes mais de 
240 pessoas que assistiram às peças 
de teatro “João Pateta”, de Han Ch-
ristian Andersen e “Pedro das Mala-
sartes”, de Luísa Ducla Soares, pro-
tagonizadas pelo grupo de teatro 
LordAtor Juvenil.

Seguiu-se depois a atribuição 
dos prémios de Mérito Escolar a 
84 alunos do Agrupamento de 
Escolas de Lordelo e a entrega do 
Prémio Distinção A Lord à inves-
tigadora lordelense Cecília Leal, 
que não conseguiu viajar dos EUA 
para receber pessoalmente o pré-
mio.

Cecília Leal escreveu
carta a agradecer
prémio d’A Lord

Apesar de não ter consegui-
do marcar presença na cerimónia, 
Cecília Leal foi representada pelo 
irmão, Jorge Vicente, que leu uma 
carta que a investigadora escreveu 
a agradecer o prémio que a Funda-

ção A Lord lhe atribuiu. 
Nessa carta a professora res-

ponsável pelo Laboratório de In-
vestigação de Materiais Frederick 
Seitz, da Universidade de Illinois, 
nos EUA, dirigiu um agradecimen-
to especial à Fundação presidida 
por Francisco Leal. “É importan-

te notar que a Fundação A Lord 
assenta os seus princípios na 
‘Dinamização da Cultura, da 
Educação e da Sociedade’. Neste 
respeito, aceito esta distinção 
em forma ativa, ensinando e 
dinamizando as novas gerações 
na sala de aula e no laborató-

rio de investigação”, sublinhou 
a investigadora, agradecendo à 
Fundação A Lord e a todas as pes-
soas que estiveram presentes na 
cerimónia. 

Esta distinção deixou Cecília 
Leal “humildemente honrada”.

Na mesma carta, Cecília Leal 
escreveu ainda que todos os su-
cessos profissionais e académicos 
se devem às suas origens e deixou 
também um conselho às gerações 
mais novas. “Estudem muito e 
encarem a vida como se fosse 
um salto em altura – há que pôr 
a barra sempre mais alta, até se 
atingir o record”.

Helena Nunes (texto)

Cecília Leal, de 39 anos, tra-
balha nos EUA, país onde tem 
desenvolvido importantes pes-
quisas científicas no campo dos 
nanomateriais para a medicina. 
No início do ano passado a in-
vestigadora, natural de Lordelo, 
recebeu um importante prémio 
internacional, o National Science 
Foundation CARRER Award. No 
mesmo ano a investigadora rece-
beu também o National Institutes 
of Health Directors New Innova-
tion Award, um galardão que visa 
premiar as ideias mais inovadoras 
de alguns dos cientistas mais pro-
missores do mundo.

Francisco Leal entregou prémios aos alunos de Lordelo O irmão da investigadora (à direita) Jorge Vicente

Entrega de prémios aos alunos

Fotos: PAULO ALEXANDRE
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N
os últimos três 
anos a Gespaços 
– Gestão de Equi-
pamentos Muni-
cipais, E.M., S.A., 

reduziu o passivo em mais 
de 1,2 milhões de euros. Os 
dados constam do Relatório 
e Contas de 2016 relevado 
pelo Conselho de Adminis-
tração da empresa, na sema-
na passada.

Em fevereiro de 2014, 
aquando do início de fun-
ções do atual Conselho de 
Administração, presidido por 
José Henriques Soares, a em-
presa apresentava um resul-
tado negativo de aproxima-
damente 400 mil euros e um 
passivo total de 2.286.609,75 
euros. Em 31 de dezembro 

uA EMPRESA APRESENTOU, PELO 3.º ANO CONSECUTIVO, RESULTADOS POSITIVOS. 
uPassivo foi reduzido em mais de 1,2 milhões de euros nos últimos três anos. uDados cons-
tam do Relatório e Contas de 2016, apresentado pelo Conselho de Administração.

Reduziu passivo em mais
de 1,2 milhões de euros

de 2016 esse passivo baixou 
para 1.051.400,05 euros.

No final do primeiro 
trimestre de 2017 a dívida a 
fornecedores da Gespaços 
era de pouco mais de 192 mil 
euros, depois do acordo con-
seguido a 21 de março deste 
ano com a entidade Águas 
de Paços de Ferreira, S.A. Em 
2013 a dívida a fornecedores 
da Gespaços era superior a 
878 mil euros.

“Também na dívida 
bancária houve diminuição 
abrupta”, diz o comunicado 
da Gespaços, assinado por 
José Henriques Soares. Em 
2013 a dívida à banca ascen-
dia a 814.909,06 euros. Já no 
final do primeiro trimestre 
de 2017 essa dívida era de 

apenas 290 mil euros, valor 
restante de um empréstimo 
de 400 mil euros que o atual 
Conselho de Administração 
diz ter sido pedido, contra-
tado e integralmente gasto 
pelo anterior Conselho de 
Administração à Caixa de 
Crédito Agrícola Mútuo de 
Paços de Ferreira.

Além disso, e em re-
lação a 2013, o número de 
utentes dos espaços disponi-
bilizados pela Gespaços mais 
que duplicou, passando dos 
66 mil para 133 mil utentes. O 
Conselho de Administração 
diz que estes números são “o 
resultado das políticas de 
redução de preços imple-
mentadas por decisão do 
atual executivo camarário”. 

“O trabalho realizado 
até à data demonstra o grau 
de eficiência e eficácia na 
gestão dos equipamentos 
municipais sobre a alçada 
da Gespaços, prova clara e 
inequívoca que é possível fa-
zer mais e beneficiando mais 
pessoas com menos dinhei-
ro”, diz ainda o presidente do 
Conselho de Administração.

José Henriques Soares 
acrescenta que “a empresa 
não pode deixar de se or-
gulhar de ter contribuído 
para a significativa redução 
das dívidas da esfera mu-
nicipal encontradas pelo 
atual executivo municipal”, 
liderado pelo socialista Hum-
berto Brito, em outubro de 
2013.

uVisita do Papa Francisco fez disparar este ano o número de peregrinos na caminhada até Fátima. uOS 1055 PEREGRINOS QUE PARTEM 
DE PAREDES, NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO, VÃO PERCORRER MAIS DE 200 QUILÓMETROS A PÉ.

Instituições de Paredes apoiam
mais de mil peregrinos até Fátima

Helena Nunes (texto)

ARQUIVO o aumento da procura este ano. A vinda do 
Papa Francisco a Portugal para participar nas 
comemorações do Centenário das Aparições 
já fazia, de resto, adivinhar que a afluência se-
ria maior.

As três instituições de Paredes que pres-
tam apoio aos peregrinos tiveram, aliás, de 
limitar o número de inscrições. “Tínhamos 
mais pedidos, mas não podemos ultrapas-
sar este número”, sublinhou Luís Almeida, da 
Obra do Bem-Fazer, que este ano leva um gru-
po de 465 peregrinos. O mesmo aconteceu 
com as duas outras instituições, que optaram 
por limitar as inscrições.

Há mais peregrinos
este ano por causa
da visita do Papa

O grupo da Obra do Bem-Fazer vai partir 
de Paredes no dia 5 de maio. Para além dos 
465 peregrinos seguem também neste grupo 
cerca de 140 voluntários, divididos por vários 
setores, desde a cozinha à enfermagem, dis-
tribuição de água e cargas e descargas. Com 
o grupo seguem também dezenas de viaturas 
de apoio para transportar os colchões, cadei-
ras, mesas, materiais de enfermagem e tone-

ladas de alimentos para as refeições.
No dia 6 de maio partem os dois grupos 

da OCDP e do Rancho Regional de Paredes, 
o primeiro com 430 peregrinos e o segundo 
com 160. Com a OCDP segue também um 
grupo de 140 voluntários, apoiados por 50 
viaturas, entre ambulâncias e viaturas que 
transportam os materiais necessários para as 
dormidas e alimentação dos peregrinos.

O Rancho Regional de Paredes apoia este 
ano 160 peregrinos, número que só não foi 
maior, segundo o presidente Vítor Nogueira, 
porque a coletividade decidiu limitar as inscri-
ções, para “garantir um apoio de qualidade 
a todos os peregrinos”.  

Com este grupo seguem também 40 vo-
luntários, equipa de enfermagem, pessoal 
da cozinha e para as cargas e descargas, 
20 carros de apoio logístico e ainda uma 
ambulância dos Bombeiros Voluntários de 
Paço de Sousa. 

Os peregrinos da OCDP e do Rancho Re-
gional de Paredes chegam ao Santuário de 
Fátima na véspera das comemorações do 
Centenário das Aparições, a 11 de maio. Já 
o grupo de peregrinos da Obra do Bem-Fa-
zer chegará a Fátima um dia mais cedo, a 10 
de maio, mas muitos só começam a regres-
sar a casa a partir de 13 de maio, após o fim 
das celebrações religiosas.

D
e Paredes partem com destino a 
Fátima mais de mil peregrinos, que 
são apoiados por três instituições 
do concelho que organizam, todos 
os anos, a peregrinação a Fátima. 

A Obra de Caridade ao Doente e Paralítico foi 

a primeira instituição a surgir no concelho de 
Paredes com o propósito de apoiar os peregri-
nos a Fátima, já lá vão cerca de 40 anos. Depois 
dela vieram a Obra do Bem-Fazer e mais recen-
temente o Rancho Regional de Paredes.

Ao todo estas três instituições vão apoiar 
este ano 1055 peregrinos, mais 155 do que no 
ano anterior. Os responsáveis não estranham 
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O PAREDENSE EMIGRANTE

“A cidade é magnífica, é a capi-
tal do país e basicamente tudo se 
resume a ela. É bem organizada, 
limpa e tem vários locais fantásti-
cos para visitar”, sublinha o jovem 
emigrante, garantindo que todos os 
dias há sempre uma coisa nova na 
cidade. “Estão sempre a construir 
estradas novas, viadutos, túneis, 
etc. É impressionante”.

Marco Pinto já tinha estado no 
Qatar em 2015, com a namorada. 
Durante as férias o casal pode co-
nhecer um pouco mais o país, a cul-
tura, o clima, entre outras coisas. Fi-
caram fascinados e colocaram logo 
a hipótese de regressar ao Qatar 
para trabalhar. O que acabou mes-
mo por acontecer, antes mesmo do 
que eles esperavam. “Surgiu uma 
oportunidade de emprego para a 
minha namorada, através de uma 
amiga que ela tem cá. Foi tudo 
muito rápido e acabamos por to-
mar a decisão de virmos os dois 
para cá viver”, conta o jovem. 

Marco tem um curso de espe-

uMARCO PINTO, 23 ANOS, É NATURAL DE LOUREDO, MAS ESTÁ A VIVER NO QATAR HÁ CERCA DE TRÊS MESES. uO jovem vive com 
a namorada e alguns amigos portugueses na cidade de Doha, capital do Qatar.

Helena Nunes (texto)

“VIVER NO QATAR É MAGNÍFICO”

cialização tecnológica nível 5 (CET) 
em Tecnologia Mecânica e frequen-
tou o primeiro ano do curso de 
Engenharia Mecânica no Instituto 
Superior de Engenharia do Porto 
(ISEP). Agora no Qatar, Marco Pinto 
quer concluir o curso superior e já 
está matriculado na Universidade 
do Qatar. 

Entretanto, o jovem de Loure-
do tem estado a ajudar uns amigos 
numa empresa de robótica e pode 
vir a ser chamado para uma outra 
oportunidade de trabalho. 

Da cidade de Doha, Marco Pin-
to aprecia sobretudo a segurança e 
as construções fenomenais, como 
a ilha artificial, Pearl, que foi cons-
truída bem no centro da capital, os 
carros luxuosos, o preço da gasolina 
e o bairro de West Bay, considera-
do como um dos mais modernos 
e proeminentes de Doha, onde se 
podem encontrar alguns dos arra-
nha-céus mais altos do Qatar. “Em 
termos de segurança o país é óti-
mo. Aqui não temos chave para 
entrar em casa porque as portas 
ficam sempre abertas”, conta o 
emigrante. 

O aspeto que Marco menos 
aprecia na cidade é o trânsito. “É 
caótico. Toda a gente buzina. O 
sinal pode estar vermelho, mas 
o carro de trás buzina na mesma. 
E em média temos 0,5 segundos 
para arrancar num semáforo sem 
que nos buzinem. É de loucos”, 
diz o emigrante, que não aprecia 
também o estilo de vida sedentário. 
“Em praticamente todos os res-
taurantes da cidade podemos co-
mer sem sequer sair do carro. Po-
demos ir tomar café ou chá sem 
sair do carro e até ao multibanco. 
Basta pedir o take-away”.

rondar os 45graus. O jovem garante 
que nestas alturas é “impossível 
andar na rua”. “Só agora é que nos 
vamos habituando”, diz o jovem, 
que fala ainda de outras diferenças 
evidentes. “No Qatar não existem 
impostos, segurança social nem 
finanças. Temos seguros de saúde 
pelas empresas. Quase não paga-
mos nada nos hospitais e temos 
grandes descontos nas farmácias, 
por exemplo. A educação tam-
bém é negociada com a empresa 
onde trabalhamos. Normalmente 
são as empresas que suportam 

grande parte dos custos com a 
educação dos filhos dos seus tra-
balhadores”. Marco Pinto não tem 
dúvida. “São mundos completa-
mente diferentes”.

Apesar da distância que o sepa-
ra da família e dos amigos, Marco 
Pinto não tem planos para regressar 
tão cedo a Portugal. O jovem pre-
tende terminar o curso no Qatar e 
arranjar emprego. “Queremos cá 
ficar mais uns anos. Adoramos o 
país. A cultura é diferente, mas 
encaramos bem essas diferenças”.

O clima é sem dúvida a primei-
ra grande dificuldade para quem 
chega ao Qatar. Entre os meses de 
novembro e abril as temperaturas 
podem ser mais agradáveis e as 
noites mais frescas, mas entre abril 
e outubro o calor é tórrido e a humi-
dade é baixa. 

Quando chegou ao Qatar, Mar-
co Pinto apanhou temperaturas a 

O calor
e a humidade
são difíceis
de suportar

PUB PUB

Rua Serpa Pinto, 129 - Lj 11  ●  4580-204 PAREDES

Telef. / Fax 255 783 633  -  Tlm:914 613 916
fmferraz.seguros@sapo.pt  |  facebook.com/fmferrazseguroslda

Peça já
uma simulação!...
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EMÍLIA RIBEIRO
Podologista ROPE  |  Clínica Nuno Mendes

P
EREGRINO, a pessoa que se desloca em caminhada, em viagem ou 
a um local religioso e de devoção. Este é o significado principal de 
quem, por estes dias, se inscreve para grandes caminhadas, sejam 
elas de ordem religiosa ou não. Temos neste ano de 2017 um ape-
lo especial para o Caminho a Fátima, e nele muitos milhares se 

inscrevem movidos pela crença, devoção ou pelo simples agradecimento.  
Grupos organizados, associações ou pessoas sós em caminhadas de 

longos dias, o ideal será procurar um grupo que lhe garanta a assistência 
necessária, seja alimentar, emocional ou clínico.

Segundo um estudo de 2013, a maior parte das pessoas que vai 
numa longa caminhada confirma que o convívio, a entreajuda e a par-
tilha de experiências de vida são determinantes para superar as difi-
culdades e sofrimento. Procuram que o percurso físico se reflita num 
percurso interior de autoanálise e reflexão.  

Vemos também pequenos grupos, não tão bem preparados para as ne-
cessidades que uma caminhada de cerca de seis dias acarreta. Nunca deve 
fazer uma caminhada longa sozinha. Quando se inscreve numa peregrina-
ção deve consultar primeiro o seu Podologista de forma a garantir a me-
lhor preparação e todos os cuidados necessários. Existem pequenas ações 
no seu dia-a-dia, como por exemplo ir cuidando das suas unhas, que pode-
rão prevenir mazelas futuras durante a caminhada. Então, para fazer uma ca-
minhada o mais saudável possível para o seu organismo e, principalmente, 
para os seus pés, deixamos algumas dicas da nossa equipa de Podologia:

● Antes da caminhada, consulte um Podologista para inspeção dos 
seus pés, pele, unhas e análise da marcha.

● Caso haja alguma alteração na forma como caminha ou alguma 
patologia nos pés, deve proceder a um estudo da marcha e a um trata-
mento personalizado como, por exemplo, palmilhas personalizadas, que 
irão prevenir lesões e dores articulares e ser uma companhia imprescin-
dível na sua caminhada;

● Deve fazer caminhadas graduais, para ir habituando o organis-
mo a um ritmo mais acelerado da marcha;

● Deve verificar o seu estado geral de Saúde. Caso tome medicação, 
não se esqueça de a levar consigo e verificar a sua correta preservação;

● A compra de sapatilhas para a caminhada deve ser efetuada com 
meses de antecedência. Todos os anos vemos peregrinos com sapatilhas 
novas que causam bastantes lesões dérmicas nos pés;

● Não use chinelos de pano ou chinelos de dedo, sapatilhas de pano 
ou sapatos de materiais duros que não protegem os pés das agressões 
como traumatismos ou queimaduras solares;

● Se as suas unhas necessitarem de um corte correto, uma limpeza 
de calosidades ou outros cuidados, deverá marcar com a devida ante-
cedência uma consulta de Podologia;

● Deve utilizar meias de algodão, meias de compressão ou meias 
de caminhadas, que devem ser sem costuras, do tamanho certo (para 
se encaixar perfeitamente aos contornos do pé e não formarem rugas), 
devendo ser mantidas limpas, secas. O exercício e o calor durante a ca-
minhada aumentam a transpiração dos pés, recomendando-se que leve 
vários pares de meias e os mude várias vezes;

● A alimentação deve ser cuidada;
● Deve ir bebendo água ao longo do dia. A hidratação é fundamental;
● As roupas devem ser confortáveis, de algodão, largas e de cores clara. 

Lembre-se que vai estar durante dias exposto às condições atmosféricas;
● Use sempre protetor solar fator 50+ no rosto e no corpo. Aplique 

várias vezes nos seus braços, mãos e pernas e, se for o caso, nos pés. 
Existem alergias solares severas.

● No caso de ser portador da Diabetes, existem cuidados extra tais 
como: medição da glicemia após caminhadas superiores a 45minutos, re-
posição adequada de líquidos, sais minerais e hidratos de carbono. Aten-
ção às bebidas isotónicas, pois contém boa quantidade de açúcar. Deverá 
interromper a caminhada a qualquer sinal de hipo ou hiperglicemia, e va-
lorizar sintomas como dor no peito, falta de ar desproporcional ao esforço, 
tontura, mal-estar ou transpiração abundante fora do habitual;

Esperamos que os nossos conselhos sejam úteis e que
as vossas caminhadas sejam dadas com pés saudáveis.

MAIO, MÊS DE
PEREGRINAÇÃO

– Conselhos úteis

A 
Casa do Benfica em Pa-
redes organizou, no dia 
30 de abril, a última eta-
pa do torneio ‘Auto Kua-
trus’, promovido pelo 

Sport Lisboa e Benfica.
A etapa contou com a participa-

ção das Escolinhas de Modalidades 
de Futsal das Casas do Benfica da 
Figueira da Foz, Mealhada e Monte-
mor O Velho e da equipa anfitriã da 
Casa do Benfica em Paredes.

O encontro reuniu mais de uma 

E
ste sábado, dia 6 de maio, a cidade de Pa-
redes une-se contra a exclusão social. O 
mote é lançado pelo Colégio Casa-Mãe 
que desafia a população a participar numa 
corrida solidária cujos fundos angariados 

revertem a favor da associação “Corações com 
Coroa”, que se dedica ao combate pelos direitos 
fundamentais de todas as pessoas, e do corpo de 
Bombeiros Voluntários de Baltar.

“Além de apoiarem este causa social e ajuda-
rem a construir uma sociedade mais equitativa, ao 
participar nesta prova os paredenses habilitam-se 
a ganhar vários prémios”, explica a organização.

A iniciativa vai contar também com a presença 
da atriz Sara Matos, que se junta a esta causa com o 
objetivo de apoiar a comunidade mais vulnerável. 

O prazo para as inscrições na corrida solidária 
termina hoje, 4 de maio, sendo que podem ser 
realizadas na secretaria do Colégio Casa-Mãe ou 
através do site da instituição. A partida está mar-
cada para as 10h30, nas instalações do colégio, 
em Baltar, Paredes.

Esta é a sétima edição da Corrida Solidária do 
Colégio Casa-Mãe, iniciativa que, no passado, já 
apoiou o trabalho desenvolvido por instituições 
como ‘O Joãozinho’ (Centro Hospitalar de São 
João, no Porto), a Associação ‘Abraço’, a Fundação 
Vítor Baía e a Associação ‘A Casa do Caminho’.

uÚltima etapa do torneio promovido pelo Benfica decorreu em Cristelo, no dia 30 
de abril. uINICIATIVA ORGANIZADA PELA CASA DO BENFICA EM PAREDES 
JUNTOU CENTENAS DE ATLETAS. uDois jovens da Escola de Modalidades de 
Futsal de Paredes selecionados para o jogo das estrelas.

Casa do Benfica em Paredes
organizou torneio ‘Auto Kuatrus’

centena de atletas na EB 2/3 de Cris-
telo, onde esteve também presente 
o responsável pelo projeto das es-
colinhas do Sport Lisboa e Benfica, 
Pedro Jerónimo.

O torneio ‘Auto Kuatrus’ teve 
como objetivo a aproximação das 
casas do Benfica, a promoção do 
espírito de competição saudável e 
a seleção de atletas a nível nacional 
para participar no jogo das estrelas, 
que se vai realizar em Lisboa, no pa-
vilhão do Sport Lisboa e Benfica.

Da Escolinha de Modalidades 
de Futsal de Paredes, treinada pelo 
professor Rui Moutinho, foram sele-
cionados dois atletas, Tomás Valen-
te e Tiago Viana.

Após a competição a Casa do 
Benfica em Paredes serviu um almo-
ço a todos os atletas, equipas téc-
nicas e acompanhantes, juntando 
mais de 150 pessoas. No final, todos 
foram convidados a conhecer as ins-
talações da Casa do Benfica em Pa-
redes e um pouco da nossa cidade.

uCORRIDA ORGANIZADA PELO COLÉGIO CASA-MÃE CONTARÁ COM A PRE-
SENÇA DA ATRIZ SARA MATOS. uIniciativa solidária vai apoiar bombeiros de 
Baltar e a associação ‘Corações com Coroa’.

Paredes corre
contra a exclusão social
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A
ndrés Madrid teve nota 
positiva no jogo em que 
se estreou no comando 
técnico do Rebordosa. O 
técnico argentino, de 35 

anos, orientou o RAC na vitória frente 
ao Maia Lidador, por 0-2, na 6.ª jorna-
da da fase de Apuramento de Subida 
da Divisão de Elite da AF Porto. 

O jogo foi decisivo para o RAC 
que somou três pontos importantes 
na luta pela subida de divisão e viu 
reduzida a desvantagem pontual 
para o líder do campeonato, o Desp. 
Aves B, que perdeu no terreno do 
Canelas 2010, por 2-1. 

Em entrevista ao jornal O PARE-
DENSE, o novo treinador do RAC as-
sume que a equipa precisa de vencer 
os próximos quatro jogos para sonhar 
com a subida ao Campeonato Nacio-
nal. Andrés Madrid diz que o desafio é 
grande, mas promete aos sócios uma 
equipa ambiciosa e determinada na 
conquista deste objetivo.

O RAC está a apenas um pon-
to do líder, o Desp. Aves B. Faltam 
quatro jogos para terminar a com-
petição e a pergunta que se impõe 
é: o RAC ainda tem fé na subida de 
divisão?

O clube já tinha previsto que 
estes quatro jogos seriam de vital 
importância. O facto de estar eu 
agora à frente da equipa não muda 
em nada a situação. Para subir de 
divisão precisamos de estar mentali-

uNOVO TREINADOR DO REBORDOSA DIZ QUE FALTAM DISPUTAR QUATRO FINAIS ATÉ AO FECHO DO CAMPEONATO. uRAC ven-
ceu último jogo com o Maia Lidador e ficou a um ponto do líder, Desp. Aves B. uAndrés Madrid diz que o RAC vai fazer tudo para conquistar 
a subida aos nacionais. 

“TODOS OS JOGOS SÃO PARA GANHAR”

Helena Nunes (texto)

Andrés Madrid
pode ficar

mais um ano 

O treinador Andrés Madrid 
foi contratado pelo Rebor-
dosa no início deste mês 

para levar o clube ao Campeona-
to Nacional. Apesar de esse ser 
o grande e principal objetivo do 
clube esta época, o jornal O PARE-
DENSE sabe que a direção do RAC 
colocou encima da mesa a possibi-
lidade de o técnico argentino con-
tinuar no clube mais um ano.

“A prioridade é a subida 
de divisão. Mas propusemos à 
equipa técnica a continuidade 
na próxima época, quer o clube 
suba ou não. Vamos ver como 
as coisas correm até ao final da 
época. Se conseguirmos subir, 
melhor. Se não conseguirmos 
subir, vamos reunir com o trei-
nador para começar a preparar 
uma equipa para a próxima 
época”, sublinhou Joaquim Bar-
bosa, assumindo total confiança 
no trabalho de Andrés Madrid.

Recorde-se que o treinador 
argentino estava ao serviço do 
Tirsense, mas chegou a acordo 
de rescisão com a direção do clu-
be a 7 de abril. Na época passada 
Andrés Madrid tinha estado ao 
serviço do Vianense.

O antigo médio argentino 
jogou no campeonato portu-
guês em clubes como o Sporting 
de Braga, FC Porto, Nacional e 
Mirandela. Chegou em 2004 ao 
Sporting de Braga. Em 2009 foi 
emprestado ao FC Porto, mas 
regressou ao Braga no início da 
época 2009/2010. Em 2012 jo-
gou no Nacional da Madeira e 
antes de terminar a carreira ainda 
passou pela Champions Africana.

zados que temos de ganhar os próxi-
mos 4 jogos. De outra forma não será 
possível. Acredito que com estes jo-
gadores e com o apoio que o clube 
tem dado ao plantel, temos todas as 
condições para atingir esse objetivo.

A equipa esteve bem no úl-
timo jogo com o Maia Lidador, 
vencendo por 0-2. Ficou satisfeito 
com o resultado?

Foi um jogo bem conseguido. 
Dominamos por completo a parti-
da e penso que o adversário só teve 

uma oportunidade de golo flagrante. 
Sofremos pouco. Foi um jogo contro-
lado, que dominamos do princípio ao 
fim e não tivemos grandes problemas.

Como antevê o próximo jogo 
com o Rio Tinto?

O Rio Tinto está a um ponto de 
nós e vamos tentar anular essa si-
tuação. Vamos tentar fazer o mesmo 
tipo de jogo que fizemos na Maia e 
trabalhar para estarmos ainda mais 
próximos do nosso objetivo.

Todos os jogos são para ganhar. 
Para nós não faz diferença se o Aves 
empatou ou perdeu. O que interessa 
é o nosso resultado e ver, jogo a jogo, 
se pudemos encurtar a distância. No 
final fazemos as contas e vemos se 
conseguimos atingir o objetivo.

“O objetivo
do clube é claro

e o nosso também:
subir de divisão”

O que podem esperar os 
adeptos e sócios da equipa nes-
tes próximos jogos?

Não é fácil pegar numa equipe 
e num mês conseguir um pleno de 
vitórias. Mas acredito que com este 
plantel e com as possibilidades que o 
clube apresenta para eles estão reuni-
das as condições para vencermos. 

Este é o momento ideal para o 
Rebordosa dar este passo. Tudo fa-
remos para conseguir esse objetivo. 
Não se muda uma equipa da noite 

para o dia, mas vamos tentar im-
plementar as nossas ideias de jogo 
rapidamente para que os jogadores 
representem em campo aquilo que 
o clube é verdadeiramente. 

Estando o RAC num momento 
decisivo, a experiência do Andrés 
Madrid enquanto jogador pode 
ajudar a equipa a lidar melhor com 
a pressão nos próximos jogos?

Eu acredito que a pressão não é 
só nesta fase. Quem não sente pres-
são no futebol não anda aqui a fazer 
nada. E o mesmo acontece na nossa 
vida diária. 

Esta pressão vai ajudar a pensar 
no futuro e vai ser uma aprendiza-
gem para os jogadores e para nós. A 
ideia clara do clube é ganhar. Sabe-
mos que temos de atingir este ob-
jetivo e não podemos falhar, se fa-
lharmos uma vez é o bastante para 
perder as expectativas.

Quem são os elementos que 
estão consigo na equipa técnica?

Trago o meu colega João Mota, 
que me tem acompanhado desde o 
início da minha carreira como treina-
dor e no qual deposito toda a confian-
ça. Temos as mesmas ideias, os mes-
mos pensamentos e os mesmos obje-
tivos no futebol. Não pensamos tanto 
no dia-a-dia, mas sim aonde quere-
mos chegar. Por isso fez todo o sentido 
para os dois aceitar este desafio.

Até ao final do campeonato 
o RAC irá disputar três jogos em 
casa e um fora. O fator casa pode-

rá ser decisivo nesta fase?
Os jogos nunca poderão ser 

mais fáceis por jogarmos em casa. 
Podemos ver isto de outra forma. 
Para uma equipa que está à nossa 
frente é confortável vir jogar aqui 
porque teremos de ser nós a assu-
mir o jogo por completo.

O facto de o jogo ser em casa ou 
fora não muda absolutamente nada. 
Estou habituado a que as minhas 
equipas tomem a iniciativa de jogo. 
O objetivo do clube é claro e o nosso 
objetivo também: subir de divisão. E 
para atingir esse objetivo é necessá-
rio encarar o jogo desta forma.

João Mota (adjunto) e Andrés Madrid (treinador principal)
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Pedro Barroso sai após derrota com o Canelas

A 
derrota do Rebordosa 
frente ao Canelas 2010, 
por 1-0, na 5.ª jornada 
da fase de Apuramento 
de Subida da Divisão de 

melhor para o clube. Nunca de-
fendemos interesses pessoais de 
quem quer que seja. Quando as 
coisas não estão bem mudamos, 
porque temos caráter, organiza-
ção e respeito por quem serve 
esta instituição”, justificou o vice-
-presidente Francisco Campos, ad-
mitindo que a derrota com o Cane-
las 2010 foi a “última gota de água 
para encher a garrafa”. 

“Uma equipa sem gestão e 
liderança não é nada. E o Re-
bordosa foi a Canelas e não 
foi nada. A exibição da equipa 
não agradou e isso foi a gota 
de água. Na segunda-feira reu-
nimos com o treinador e puse-
mos fim ao contrato dele com 
o RAC”, acrescentou Joaquim 
Barbosa, ressalvando que a porta 
do RAC continuará aberta para o 
Pedro Barroso, no futuro.

Sobre o novo treinador Andrés 
Madrid, o presidente do RAC assu-
me que “é o homem certo para 
liderar o clube rumo à subida de 
divisão”, destacando a sua capaci-
dade de liderança e o trabalho que 
tinha vindo a fazer no Tirsense.

“O Andrés estava no Tirsense 
a lutar pela subida. Era esse o seu 
sonho. E nós decidimos dar-lhe a 
oportunidade de concretizar esse 
sonho aqui, no Rebordosa”.

Elite da AF Porto, levou o RAC a co-
locar um ponto final na relação com 
o treinador, Pedro Barroso. 

Após a derrota com o Canelas 
2010 o RAC ficou a 4 pontos do pri-
meiro classificado, o Desportivo das 
Aves B, situação que não agradou à 

direção do clube e levou à demissão 
do treinador penafidelense.

O RAC decidiu apostar tudo no 
novo técnico Andrés Madrid, que 
já orientou o Tirsense e foi contra-
tado para o lugar de Pedro Barroso. 
O treinador argentino, de 35 anos, 

terá pela frente um grande desafio, 
o de alcançar a tão desejada subida 
de divisão, apagando da memória 
dos dirigentes e adeptos do RAC o 
desfecho triste que o clube teve na 
anterior temporada.

Presidente do clube
diz que estava na
altura de mudar

Um dia após a derrota com 
o Canelas 2010, Pedro Barroso 
anunciou nas redes sociais o fim 
da relação com o Rebordosa Atlé-
tico Clube. “Terminou a minha 
ligação com o RAC. Foi um ano 
de crescimento. Deixamos a 
equipa em 2.º lugar, a 4 pontos 
do 1.º. Saímos de consciência 
tranquila. Fomos profissionais, 
sérios e sempre focados no ob-
jetivo. Novos projetos surgirão”, 
escreveu Pedro Barroso na sua pá-
gina do facebook, agradecendo 
ainda aos jogadores do RAC, que 
foram “inexcedíveis”.

Já a direção do clube, presidida 
por Joaquim Barbosa, explicou que 
a saída de Pedro Barroso foi mo-
tivada por alguns problemas que 
existiam na equipa. “Decidimos 
sempre com base naquilo que é 

Helena Nunes (texto)

Francisco Campos (vice-presidente), João Mota (adjunto), Andrés Madrid (treinador) Joaquim Barbosa (presidente)

uPROVA DECORREU NAS IMEDIAÇÕES DO PARQUE DO RIO FERREIRA, EM REBORDOSA, NO DIA 23 ABRIL. uAtletas de Paredes 
marcaram presença e conquistaram alguns pódios em vários escalões.

Vitória de Bruno Pinto no III Trail Serra do Muro

O 
atleta Bruno Pinto, da equipa 
Dr.Merino/4Moove Coeng, 
foi o grande vencedor do III 
Trail Serra do Muro, que se 
realizou na cidade de Rebor-

dosa, no passado dia 23 de abril. 
Bruno Pinto venceu a prova de 25 

quilómetros na categoria seniores mas-
culinos, terminando o percurso em 2 ho-
ras 27 minutos e 22 segundos. Na segun-
da posição ficou Rui Gomes (Douroconta 
– Gabinete de Apoio e Contabilidade). 
Ivan Silva (Limitless) fechou o pódio.

Na prova feminina, Raquel Campos 
foi a atleta mais rápida, terminando o 
percurso de 25 quilómetros em 3 ho-
ras 19 minutos e 28 segundos. Sandra 
Faria (Shots International Runners) e 
Cristina Rocha (Comdor Runners) con-
quistaram a 2.ª e 3.ª posições, respeti-
vamente.

Jorge Moreira (Amigos do Pedal 
TraiLagares) venceu a prova em master 
50, seguido de Ângelo Pereira (Centro 
Ciclista de Gondomar) e de Alípio Lo-
pes (individual). Entre os master 40, 
destacou-se Francisco Pinheiro (in-
dividual), o mais rápido a terminar o 

percurso, seguindo-se Manuel Domin-
gos (Caldas de S. Jorge Sport Clube) e 
Paulo Ferreira, da equipa Noturnos de 
Paredes.

No MiniTrail de 15 quilómetros 
destacou-se Rui Gomes na prova de 
seniores masculinos. Nas mulheres, a 
vitória foi de Andrea Cunha. 

Nos master 40 venceu João Ribei-
ro (Gondomar Futsal Clube). Em 2.º 
lugar ficou Leonel Neves da equipa de 
atletismo do Aliança de Gandra. Paulo 
Ferreira (Noturnos de Paredes) fechou 
o pódio. 

Destaque ainda para as classifica-
ções de Maria Moreira da equipa de 
atletismo S Luís, que foi 3.ª classificada 
na categoria F50, prova em que Graça 
Ribeiro (Noturnos de Paredes) termi-
nou em 1.º lugar.

Integrado no III Trail Serra do Muro 
esteve ainda uma caminhada, de 10 
quilómetros de extensão, sem fins 
competitivos. A prova foi organizada 
pela associação Paredes Aventura em 
parceira com a Portimer e decorreu nas 
imediações do Parque do Rio Ferreira, 
em Rebordosa.
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uDesp. Aves garantiu subida ao principal escalão do futebol, após empatar na Madeira, por 2-2. uENTRE AS FIGURAS DA SUBIDA ESTÁ 
O TÉCNICO LORDELENSE JOSÉ MOTA E OS JOGADORES PAREDENSES ZÉ PEDRO VALENTE E RUI CAETANO.

Aves sobe à 1.ª Liga
com o contributo de três paredenses

FUTEBOL
Resultados da última jornada

Campeonato de Portugal
Série B Manutenção – 12.ª jornada

FC Felgueiras ............................1
Aliança de Gandra ..................1
Próxima jornada – 7 de maio

Aliança de Gandra - Pedras Salgadas

Divisão de Elite – AF Porto
Apuramento subida – 6.ª jornada

Maia Lidador .............................0
Rebordosa ................................2 
Próxima jornada – 7 de maio

Rebordosa - SC Rio Tinto

Apuramento manutenção
Série 2 - 6.ª jornada

Aliados de Lordelo ..................3
U. Paredes .................................1
Próxima jornada – 7 de maio

U. Paredes - Barrosas
Alpendorada - Aliados de Lordelo

Divisão Honra - AF Porto
28.ª jornada

SC Nun’Álvares .........................2
Leça do Balio .............................0
Próxima jornada – 7 de maio

Aparecida - SC Nun’Álvares

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 27.ª Jornada

Caíde de Rei ..............................0
CCD Sobrosa ............................3

Próxima jornada – 7 de maio
CCD Sobrosa - S. Lourenço Douro

2.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 26.ª e última jornada 

ISC Sobreirense .......................0
Bougadense B ..........................2 

FC Parada ..................................4
GDC Ferreira .............................1

(FC Parada qualificou-se para a fase final, 
de disputa pela subida, juntamente com o 
Raimonda).

Série 3 – 26.ª e última jornada 
Baltar ..........................................2
Lousada B .................................1

(Baltar termina o campeonato na 10.ª po-
sição, com 22 pontos)

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional 
Apuramento manutenção

Série B - 7.ª e última jornada
Jaca .............................................1
Paredes ......................................3

(Paredes ficou na 5.ª posição, com 22 pontos)

José Mota a ser aplaudido por adeptos do Aves à chegada ao aeroporto

Helena Nunes (texto)

José Valente e Rui Caetano após o jogo com O U. Madeira

F
esta, alegria e lágrimas. Foi desta for-
ma que terminou o jogo entre o Des-
portivo das Aves e o U. Madeira, no 
último domingo, com o Desp. Aves a 
fazer a festa depois de ter consuma-

do a subida de divisão ao principal escalão 
do futebol português, uma década depois da 
última das três presenças que constam na his-
tória do clube de Santo Tirso.

A equipa orientada por José Mota foi para 
o intervalo a perder por 2-0, mas arriscou 
tudo no segundo tempo e chegou mesmo ao 
ponto que faltava para confirmar a tão dese-
jada promoção à 1.ª Liga.

No final da partida jogadores, técnicos e 
dirigentes juntaram-se aos adeptos que via-
jaram até à Madeira para festejar este grande 
momento na história do clube do qual fize-
ram parte três figuras com raízes no concelho 
de Paredes: dois jogadores e o treinador da 
equipa José Mota. 

O técnico lordelense de 53 anos foi, aliás, 
uma das grandes figuras da subida do Desp. 
Aves à 1.ª Liga. José Mota estava no Aves 
desde fevereiro, substituindo Ivo Vieira no co-

mando técnico da equipa. Antes o 
treinador natural de Lordelo tinha 
estado ao serviço do Feirense, mas 
acabou por rescindir contrato com 
o clube da Feira, no final do ano 
passado.

“O Aves foi a equipa que mais 
mereceu a subida, a par do Porti-
monense”, disse José Mota ao Diá-
rio de Notícias, no final do encontro 
na Madeira. “Conseguir a subida 
de divisão a três jornadas do fim 
é um feito muito importante”, 
acrescentou o treinador, conside-
rando que a subida do Aves foi “um 
prémio muito justo para os joga-
dores e a direção, por tudo o que 
fizeram para que nada faltasse 
aos profissionais”. 

José Mota deixou também uma 
palavra aos seus jogadores, por 
terem realizado uma “excelente 
época” e “demonstrado a sua 
qualidade, jogo após jogo”. Deste 
plantel do Aves fazem parte dois 
jogadores com raízes no concelho 
de Paredes, sendo eles o avançado 
de 26 anos Rui Caetano e o médio 

José Pedro Valente, de 22 anos. Ambos pas-
saram pela formação do União de Paredes, de 
onde seguiram para outros clubes com maior 
projeção.

Na época passada Caetano tinha estado 
ao serviço do Penafiel, curiosamente o clube 
que a par do Aves tinha aspirações de promo-
ção, mas que precisava de uma derrota dos 
avenses na Madeira.

Zé Pedro Valente fez toda a sua forma-
ção no União de Paredes e chegou a jogar na 
equipa principal do clube em 2011, antes de 
rumar ao Paços de Ferreira. Está no Despor-
tivo das Aves desde 2013, ano que o seu pai, 
Fernando Valente, foi treinador da equipa.

Na chegada ao aeroporto Francisco Sá 
Carneiro, no Porto, a comitiva do Aves foi rece-
bida em clima de euforia, festa que rebentou 
na Vila das Aves onde a equipa foi recebida 
por cerca de dois mil adeptos que tinham es-
tado a assistir ao jogo num ecrã gigante que 
foi montado junto ao estádio dos avenses.

Esta é a quarta vez que o Desp. Aves vai 
disputar a Liga principal do futebol por-
tuguês. Mas para já, e ainda com três jor-
nadas para disputar na II Liga, a equipa de 
José Mota vai tentar conquistar primeiro o 
título nacional. 
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J
oão Barros terminou na 3.ª 
posição o Rally Casino de Es-
pinho 2017, a quarta prova 
do Campeonato Nacional de 
Ralis, que decorreu nos dias 

21 e 22 de abril. O piloto da Fibroma-
de Racing Team ficou a 55,09 segun-
dos do vencedor, o piloto bracarense 
Carlos Vieira, que obteve em Espinho 
a primeira vitória da temporada.

Em 2.º lugar ficou o piloto da Ci-
troen José Pedro Fontes que venceu 
a totalidade dos troços da tarde de 
domingo, mas não conseguiu recu-
perar tempo suficiente para chegar 
à vitória. Em quarto lugar ficou Mi-
guel Barbosa.

A etapa em Espinho ficou tam-
bém marcada pela desistência de 
Pedro Meireles, que abandonou a 

uPILOTO PAREDENSE FICOU A 55,09 SEGUNDOS DO VENCEDOR, CARLOS VIEIRA. uEm 2.º lugar ficou o piloto da Citroen, José Pedro 
Fontes. uPróxima embate da temporada será o Rally de Portugal, que decorre de 18 a 21 de maio.  

JOÃO BARROS termina Rally
Casino de Espinho em 3.º lugar 

Helena Nunes (texto) prova quando era quarto classifica-
do. Joaquim Alves foi 5.º, seguido 
do piloto de Rebordosa Elias Barros.

Nas duas rodas motrizes, a vitó-
ria foi para Paulo Neto, que benefi-
ciou do despiste de Pedro Antunes 
para assumir a liderança.

O próximo embate da tempora-
da será o Vodafone Rally de Portu-
gal, prova pontuável para o Nacio-
nal de Ralis e o Mundial da especia-
lidade, e que decorre de 18 a 21 de 
maio na região norte do país.

Atenções viradas
para o
Rally de Portugal

É a prova rainha do Nacional de 
Ralis e este ano volta a concentrar 
todas as atenções dos amantes da 

modalidade. A edição deste ano do 
Vodafone Rally de Portugal prome-
te agitar ainda mais as gentes do 
norte, trazendo algumas novidades 
para pilotos e público.

Guimarães dará novamente o 
tiro de partida da prova, com o cas-
telo em pano de fundo, mas antes, 
durante a manhã, terá lugar em 
Baltar, Paredes, o Shakedown, com 
uma extensão de 4,6 quilómetros, 
com as últimas centenas de metros 
a realizarem-se dentro do Kartódro-
mo de Baltar.

Para as 19 horas do dia 18 está 
marcada a partida da Super Especial 

de Lousada, a única da prova, que 
volta a incluir a já tradicional prova 
reservada a clássicos desportivos.

O primeiro e verdadeiro dia de 
competição do rally será no dia 19 
de maio, em Viana do Castelo, com 
um troço de 26,7 quilómetros e pas-
sagens por Ponte de Lima e Cami-
nha. Para o final da tarde está reser-
vado uma etapa especial na cidade 
de Braga, que terá uma extensão de 
aproximadamente 1,9 quilómetros, 
disputados em dupla passagem 
num formato “Street Stage”, seme-
lhante ao utilizado no Porto Street 
Stage de 2016.

A etapa de sábado, dia 20, ar-
ranca em Vieira do Minho, passando 
durante a tarde por Cabeceiras de 
Basto e terminando com o tradicio-
nal troço de Amarante, que volta 
a ter a classificativa mais longa do 
rally, 37,5 quilómetros.

A prova encerra no domingo, 
dia 21 de maio, em Fafe, que este 
ano traz novidades. Além da tradi-
cional dupla passagem pela classi-
ficativa Fafe/Lameirinha, a última 
das quais disputada sob o regime 
Power Stage, são introduzidos dois 
novos troços este ano: Luílas (11,9 
km) e Montim (8,7 km).

O 
União Sport Clube de 
Paredes apurou-se 
para as meias-finais 
da Taça da Associação 
de Futebol do Porto. 

O clube paredense, que é o único 
sobrevivente da região a disputar a 
competição, venceu o Canidelo, por 
1-0, no jogo disputado em Gaia, no 
dia 25 de abril.

uO CLUBE ASSEGUROU A PASSAGEM ÀS MEIAS-FINAIS DA COMPETIÇÃO, AO VENCER O CANIDELO POR 1-0. uEquipa orientada 
por Eurico Couto vai defrontar o Folgosa da Maia, no próximo dia 10 de maio.

Paredes nas meias-finais da Taça da AF Porto

PUB

Nas meias-finais o União de 
Paredes vai defrontar o Fol-
gosa da Maia. O jogo está 

agendado para o próximo 
dia 10 de maio, na Cidade 
Desportiva de Paredes.

Para além do Paredes, 
também o Canelas e o Infes-

ta asseguraram a presença na 
fase seguinte da prova. O clube 

de Gaia, capitaneado por Fernan-

do Madureira, o conhecido líder 
da claque Super Dragões, bateu 
o Bougadense, por 0-2. Já a for-
mação de Matosinhos, que milita 
na Divisão de Honra, conseguiu 
derrubar o Tirsense, da Divisão de 
Elite, por 1-0, e assegurar a passa-
gem às meias-finais da Taça da AF 
Porto.

Os dois clubes vão defrontar-se 
no dia 10 de maio.
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uJOVEM ATLETA DE PAREDES CONQUISTOU O PRIMEIRO TÍTULO NACIONAL ABSOLUTO DA CARREIRA. uLeonor Bessa, de 18 anos, 
é ainda bicampeã nacional de sub-18. uJovem pretende ser atleta profissional no futuro. 

LEONOR BESSA é campeã nacional de golfe

L
eonor Bessa conquistou 
pela primeira vez na sua 
carreira, o Campeonato Na-
cional Absoluto de Golfe, 
após vencer a 84.ª edição da 

prova organizada pela Federação 
Portuguesa de Golfe, disputada no 
concelho de Benavente.

A jovem de Paredes estava en-
tre o lote de favoritos à partida e sa-
grou-se campeã nacional amador, 
com uma vantagem de 13 panca-
das. Integrando a equipa campeã 
de clubes do Club de Golf de Mi-
ramar em 2015 e 2016 a jovem já 
tinha vencido a Taça FPG/BPI em 
2015 e agora, no Nacional Peugeot, 
liderou desde o primeiro dia, tota-
lizando 297 pancadas, 5 acima do 
Par, apresentado cartões de 73, 72, 
76 e 76.

Na sua página da internet a Fe-
deração Portuguesa de Golfe (FPG) 
evidenciou o sabor especial que 
esta vitória teve para Leonor Bessa, 

que não tinha conseguido jogar o 
torneio em 2016, porque se lesio-
nou com gravidade numa mão.

“Foram triunfos incontesta-
dos”, lê-se na notícia publicada no 
site da FPG, que evidencia ainda 
a vitória de Tomás Melo Gouveia, 
que fez parte do conjunto do Clube 
de Golfe de Vilamoura, com uma 
distância de 6 “shots”. Ambos já ti-
nham ganho em anos anteriores o 
Campeonato Nacional de Clubes e 
a Taça da FPG, mas faltava-lhes o tí-
tulo mais apetecido de todos, o de 
campeão nacional amador.

Em declarações à equipa de re-
portagem da GMK para o programa 
“Golfe Magazine” da RTP2, Leonor 
Bessa mostrou-se orgulhosa pelo 
feito conquistado. “No ano passa-
do não pude jogar neste torneio. 
É claro que este ano vinha com o 
objetivo de ganhá-lo e consegui 
concretizá-lo. É com muito orgu-
lho e muita honra que sou cam-
peã nacional” garantiu a jovem 
golfista, que pretende no futuro 
tornar-se profissional. 

Helena Nunes (texto)

Apesar de competir pouco em 
torneios profissionais, a jovem de 
Paredes já conseguiu resultados de 
relevo. Em 2014 foi 16.ª classificada 

no Açores Ladies Open, (na altura a 
melhor classificação de uma portu-
guesa) e no ano passado conquis-
tou o 1.º lugar no Campeonato Na-

cional PGA. Só não foi proclamada 
campeã nacional de profissionais 
porque o título só pode ser atribuí-
do a sócias da PGA de Portugal.

uATLETA PAREDENSE VENCEU EM MOURE A TERCEIRA PROVA A CONTAR PARA A TAÇA REGIONAL DO PORTO. uRoberto Ferreira 
e Susana Santos venceram a corrida principal em Amarante, no dia 23 de abril.

Terceira vitória de António Sousa
na Taça Regional do Porto

A
ntónio Sousa 
conquistou em, 
Amarante, a ter-
ceira vitória con-
secutiva na Taça 

Regional do Porto de XCO 
(cross Country Olímpico). 

O atleta paredense, da 
equipa de ciclismo Maia-
tos/Reabnorte, esteve em 
Moure, no dia 23 de abril, 
a disputar a terceira prova 
desta competição regional 
e somou nova vitória na ca-
tegoria de master 40. Antó-
nio Passos (Rompe Trilhos/ 
Apcar) foi segundo e Carlos 
Moura (Rompe Trilhos/ Ap-
car) fechou o pódio.

No escalão principal 
venceu Roberto Ferreira 
(Quinta das Arcas/Jetclass/
Xarão). Wilson Cardoso 
(Casa do Povo da Retorta) 
foi segundo e Vítor Santos 
(Quinta das Arcas/Jetclass/
Xarão) terminou em tercei-
ro. Rui Pinto foi o melhor 
sub-23.

Susana Santos (ASC 
Focus Team/Vila do Conde) 
venceu na elite feminina, 
superando as rivais Cecília 
Araújo e Maria Mota, da 
equipa Maiatos/Reabnor-
te, que ocuparam a segun-
da e terceiras posições do 
pódio.

O atleta da formação 

de Vila do Conde Pedro Costa foi o melhor na 
corrida de juniores masculinos. Nos cadetes 
triunfaram Tiago Sousa e Ana Santos, da ASC 
Focus Team/Vila do Conde. Esta equipa so-
mou ainda dois pódios em master 30 e master 
50, através de Filipe Ramos e Vítor Santos.

Entre as mulheres Lígia Maia foi a melhor, 
superando as duas atletas da Maiatos/Reab-
norte, Cláudia Ribeiro e Olga Costa, segunda 
e terceira classificadas, respetivamente.

Na classificação por equipas destacou-se 
a ASC Focus Team/Vila do Conde, com um 
total de 35 pontos. Em segundo lugar ficou 
a Quinta das Arcas/Jetclass/Xarão, com me-
nos cinco pontos e na terceira posição ficou a 
Maiatos/Reabnorte, com 27 pontos.
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C
inco pódios, entre eles duas vi-
tórias nas provas de infantis fe-
mininos e juvenis masculinos foi 
o balanço global da participação 
dos atletas da Casa do Benfica 

em Paredes no Grande Prémio de Atletismo 
de Vila Flor, que decorreu no passado dia 
23 de abril.

Sofia Sousa e Jorge Pereira registaram 
os melhores resultados do grupo, vencen-
do as provas de infantis e juvenis respeti-
vamente. Rafael Jesus conquistou o segun-
do lugar do pódio na prova de benjamins 
A masculinos. Já Pedro Moreira foi 2.º nos 
juvenis masculinos. Em destaque esteve 
também Beatriz Magalhães, que foi a 3.ª 
melhor atleta nas infantis femininas.

uSOFIA SOUSA E JORGE PEREIRA VENCERAM AS PROVAS DE INFANTIS E JUVENIS. uCasa do Benfica em Paredes conquistou 2.º 
lugar do pódio em benjamins e juniores. uProva decorreu no passado dia 23 de abril.

Atletismo de Paredes conquista
cinco pódios em Vila Flor

 Destaque ainda para as prestações de 
Marisa Cunha, Guilherme Moreira e Miguel 
Pereira, que terminaram na 5.ª posição as 
provas de iniciados, juvenis e juniores, 
respetivamente. Lara Silva foi 7.ª nas ben-
jamins B, Jorge Jesus terminou em 9.º nos 
infantis masculinos, seguido do colega de 
equipa Alexandre Moreira.

Ainda registo para a 12.ª posição de 
Maria Moreira nas infantis e o 10.º lugar de 
Bruna Cunha nas iniciadas. 

O VII Grande Prémio de Atletismo Mar-
celo Azevedo juntou em Vila Flor cerca de 
400 atletas. A prova foi organizada pela câ-
mara municipal de Vila Flor, com a colabo-
ração da Associação de Atletismo de Bra-
gança e o patrocínio de Manuel Azevedo.

O 
concelho de Paredes 
esteve em destaque 
no Madeira Island Ultra 
Trail (MIUT), uma prova 
que faz parte do calen-

dário de 2017 do Ultra Trail World 
Tour e que este ano contou com a 
maior e melhor lista de inscritos.

À meia-noite do dia 22 de abril 
no Porto Moniz, 859 atletas par-
tiram para o desafio principal do 
evento, que teve 115 quilómetros 
de percurso, atravessando de um 
extremo ao outro a ilha da Madeira.

O primeiro líder da prova foi o 
espanhol Paulo Capel, que manteve 
a liderança até meia da prova, quan-
do foi ultrapassado por François 
D’Haene. O francês acabou por ven-
cer o MIUT 2017, estabelecendo um 
novo recorde nesta prova de 115 
quilómetros: 13 horas e 5 minutos.

uEQUIPAS SATECNOSOL OUTDOOR E DR. MERINO/4MOOVE VENCERAM NAS RESPETIVAS DISTÂNCIAS E SUBIRAM AO PÓDIO. 
uProva integrou o calendário de 2017 do Campeonato do Mundo de Ultra Trail e juntou 2500 atletas.

Paredes em destaque no Madeira Island Ultra Trail
Paulo Capel terminou a prova 

em 13 horas e 28 minutos, segu-
rando assim a segunda posição. No 
lugar mais baixo do pódio ficou o 
francês Xavier Thevenard. Nas se-
nhoras a vitória foi da suíça Andre 
Huser, que cortou a meta em 16 ho-
ras e 30 minutos.

Nas provas mais curtas, o francês 
Antoine Guillon venceu a ultra mara-
tona, completando os 85 quilómetros 
em 9 horas e 37 minutos. Na marato-
na de 42 quilómetros o primeiro lugar 
foi para o alemão Florian Reichert. No 
mini trail de 16 quilómetros venceu o 
atleta português Nelson Graça.

A nona edição do MIUT reuniu 
mais de 2500 atletas no total e co-
locou em destaque duas equipas 
oriundas do concelho de Paredes: 
a Satecnosol Outdoor/La Sportiva 
e a equipa Dr. Merino/4 Moove, que 
venceram nas respetivas distâncias. 

Bruno Sousa (18.º na geral) da 
Satecnosol foi o 3.º melhor atleta 

português na prova 
de 115 quilómetros, 
cortando a meta em 
15 horas e 49 minu-
tos. O seu colega de 
equipa Bruno Mo-
reira (34.º na geral) 
foi o 4.º melhor por-
tuguês, cortando a 
meta em 17 horas e 
13 minutos.

Já Ineo Melo, 
Carlos Ferreira e Do-
mingos Freitas da 
equipa Dr. Merino/4 
Moove Coeng esti-
veram em destaque 
na ultra maratona de 
85 quilómetros. Car-
los Ferreira foi mes-
mo o primeiro atleta 
português a cortar 
a meta nesta prova, 
em 10 horas e 28 mi-
nutos.

Helena Nunes (texto)
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Clube de Jornalismo  ● Escola Básica da Sobreira

OS NOSSOS MIRÓS

N
o passado 
dia 21 de 
abril, os alu-
nos do 12.º 
ano ruma-

ram a Mafra, numa visita 
de estudo que pretendia 
proporcionar-lhes o con-
tacto, in loco, com a reali-
dade que serve de mote 
à obra Memorial do Con-
vento, de José Saramago.

Após quatro horas 
de viagem, avistaram, 
finalmente, o grandioso 
Convento e Palácio de 
Mafra, que os levou a 
proferir as palavras que 
outrora o povo balbuciou: “Tão 
grande!”. Contudo, antes da ex-
periência que os aguardava, era 
necessário alimentar o corpo, com 
um belo repasto, para depois o es-
pírito se regozijar com tanta bele-
za e magnificência. 

Primeiro, assistiram à encena-
ção desta obra do Nobel da Lite-
ratura, pela Companhia de Teatro 
Éter Produções, funcionando, para 

E
m dezembro, os alunos das turmas 
de 9.º ano da Escola Básica de So-
breira deslocaram-se à Fundação 
de Serralves para visitar a exposi-
ção “Joan Miró: Materialidade e Me-

tamorfose”, que reúne cerca de 80 obras, 
atualmente pertencentes ao Estado Portu-
guês. A visita foi organizada pelas professo-

ras de Educação Visual.
As obras expostas de Miró produziram um 

efeito criador nos alunos, que se inspiraram 
no que viram para fazer a sua própria obra 
de arte a partir das telas e outros trabalhos 
do artista. Tal como este, usaram os mais di-
versos materiais, para além das telas e tintas 
habituais. Alguns recriaram peças que se as-

Joan Miró nasceu em Barcelona, a 20 
de abril de 1893. Foi pintor, escultor, 
fez gravuras e cerâmicas. Estudou na 

Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de 
Sant Jordi e na Academia de Gali. Em se-
guida foi para Paris, onde conheceu Picas-
so e as correntes modernistas da época, 
princípio do século XX. Viajou pela Holan-
da e pelos Estados Unidos da América.

A sua obra percorre cerca de seis dé-
cadas do século XX. Miró morreu no dia 
de Natal de 1983, em Palma de Maiorca, 
local que escolheu para residi desde 1956, 
onde existe a Fundação com o seu nome.

Na exposição que estará até junho na 
Fundação de Serralves, no Porto, é possí-
vel ver o artista a trabalhar em imagens 
perpetuadas em filme e apreciar uma 
amostra da sua obra. A diversidade de 
obras em diferentes materiais e a recons-
trução do real que o artista experienciou 
e viu, incluindo outras obras de arte que 
impressionarem Miró e que o artista re-
cria com o seu estilo inagualável, tornam 
obrigatória a visita a “Joan Miró: Materia-
lidade e Metamorfose”.

semelham às originais, enquanto outros pro-
curaram a originalidade e criaram objetos ou 
pinturas onde se reconhece um traço criativo 
único, que indicia um artista em progresso.

As professoras organizaram uma exposi-
ção dos trabalhos realizados pelos alunos e 
convidaram a comunidade educativa, sobre-
tudo os pais e encarregados de educação, 

para apreciarem o resultado do trabalho fei-
to nas aulas de Educação Visual. A exposição 
decorreu entre 21 de abril e 2 de maio.

................................................................................................................................................................................................................................
Escola Secundária Daniel Faria  ●  Baltar

VISITA DE ESTUDO A MAFRA

uns, como motivação, e, para outros, 
como consolidação da sua leitura. 
Efetivamente foi um espetáculo re-
pleto de emoção, que lhes mostrou 
a essência de Memorial do Conven-
to – “o desejo real desencadeará uma 
epopeia de homens, um esforço her-
cúleo de milhares de trabalhadores 
arregimentados em todo o país, de ar-
quitetos, engenheiros e materiais vin-
dos do estrangeiro e pagos a peso de 

ouro do Brasil, esgotando-o. Unidos 
por um amor natural, Blimunda e Bal-
tasar reúnem-se ao padre Bartolomeu 
de Gusmão e ao seu sonho de voar. A 
passarola, máquina voadora, misto 
de barco e de pássaro, nasce do saber 
científico de Bartolomeu, da força de 
trabalho de Baltasar e dos poderes de 
Blimunda, recolhendo as vontades hu-
manas (as nuvens fechadas), que ali-
mentarão a máquina e a farão voar.”

De seguida, os discentes tiveram 
oportunidade de visitar as salas, os 
quartos, as celas e famosa bibliote-
ca do Convento e Palácio, conduzi-
dos por dois excelentes guias, que, 
de uma forma interessantíssima, 
relacionaram o espaço com impor-
tantes momentos da obra, lembran-
do não só o rei D. João V e a rainha 
D. Maria Ana Josefa, mas também as 
várias peripécias.

Entusiasmados e divertidos, 
os alunos terminaram este dia 
com um salutar convívio, parti-
lhando conversas, risos, canções e 
até uma dança.

Indubitavelmente, todos os 
momentos passados enriquece-
ram o grupo e são um ponto de 
partida para novas descobertas. 
“…mas não subiu para as estrelas, 
se à terra pertencia”.

PUB

ESPAÇO ESCOLA
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Efemérides 4 de maio

Paredes Felgueiras

Lousada

Paços de Ferreira

Penafiel

Agenda Cultural De 4 a 17 de maio

Castelo de Paiva

1460
Descoberta do arquipélago de Cabo Verde 
pelo marinheiro Diogo Gomes;
____________________________________

1493
Através da Bula Inter Caltera, do Papa Ale-
xandre VI, o chamado Novo Mundo é dividi-
do entre Espanha e Portugal;
____________________________________

1561
A catedral de São Paulo, em Londres, é des-
truída por um grande incêndio;
____________________________________

1675
Em Inglaterra é criado o Observatório Real 
de Greenwich;
____________________________________

1769
Nascimento de Thomas Lawrence;
____________________________________

1814
O rei Fernando de Espanha anula a Consti-
tuição das Cortes;
____________________________________

1892
Resultante da chamada pacificação da região 
do Gêba, na Guiné Portuguesa, em virtude da 
derrota Mussá-Molô é aceite o auto de vassala-
gem do régulo de Cossé Sambel Cumbandim;
____________________________________

1903
Foram atacadas pelas forças militares do co-
mando do governador Júdice Biker as povoa-
ções rebeldes de Soname, Ectuarem e Cassica, 
na Guiné Portuguesa, tendo o gentio pedido o 
perdão e prestado vassalagem ao governo;
____________________________________

1904
O comando do controlo do Canal do Pana-
má foi tomado pelos EUA;

1908
Louvado o tenente Rodrigo A. Teixeira Lemos, 
residente de Cacheu, pela coragem e energia 
e zelo com que conseguiu capturar o régulo 
revoltado de Samoge e fazer a cobrança do 
imposto nas povoações da sua circunscrição 
na Guiné Portuguesa;
_____________________________________

1914
Fundação do União de Tomar, na cidade capi-
tal do Concelho;
_____________________________________

1917
Explorador do continente africano no século 
XIX morre, em Lisboa, o vice-almirante Brito 
Capelo;
_____________________________________

1932
Criada a Direção-geral de Segurança Pública, 
sendo extinta a Intendência-geral;
_____________________________________

1938
Apresentada a reforma do ensino imposta 
pela Ditadura na Assembleia Nacional, de-
fendendo o “ideal prático e cristão de ensinar 
bem a ler, escrever e cantar”, afastando o que 
designavam por “estéril enciclopedismo, fatal 
para a saúde moral da criança”;
_____________________________________

1946
O governador da colónia, comandante Sar-
mento Rodrigues, visitou as obras de barra-
gens no Cumeré, Guiné Portuguesa;
_____________________________________

1949
A equipa de futebol de Torino, depois de de-
frontar o Benfica num particular, em Lisboa, 
desaparece quando o avião em que seguem 
embate na basílica de Superga, nos arrabal-
des de Turim, não havendo sobreviventes, 
morrendo 18 jogadores;

1969
Morte do escritor Manuel Mendes, que fora 
um dos fundadores do MUD – Movimento de 
Unidade Democrática;
_____________________________________

1970
A Guarda Nacional norte-americana dispersa 
uma manifestação contra a guerra do Vietna-
me, na Universidade de Kent, Ohio, causando 
a morte de estudantes e levantando uma 
onde de protestos nos EUA;
_____________________________________

1972
Os EUA e os representantes de Hanoi suspen-
dem as negociações de Paris, acerca da guer-
ra do Vietname;
_____________________________________

1980
Morte do presidente Tito da Jugoslávia;
_____________________________________

1982
A Argentina quis tomar posse da ilha Falkland, 
Malvinas, no sul do oceano Atlântico, desen-
cadeando uma guerra com a Inglaterra. O na-
vio inglês DDGHMS é atingido por míssil Exo-
cet, disparado pelos argentinos, morrendo 20 
marinheiros e o navio é abandonado;
_____________________________________

1989
Largas dezenas de milhares de estudantes chi-
neses juntam-se à concentração iniciada no final 
de abril na Praça de Tiananmen, em Pequim;
_____________________________________

1990
Parlamento da Letónia aprova a declaração de 
independência, sendo o último dos três esta-
dos bálticos a assumir o corte com Moscovo;
_____________________________________

1992
Final dos motins raciais de Los Angeles, iniciados 
a 29 de abril, depois de os polícias serem absol-

vidos da agressão ao motorista negro Rodney 
King. Em seis dias houve 53 mortos, mais de 
7000 detenções e cerca de mil milhões de dó-
lares de prejuízos, na baixa de Los Angeles;
____________________________________

1993
É aprovado o Código Deontológico dos Jor-
nalistas portugueses;
____________________________________

1994
Yasser Arafat, líder do OLP, e o primeiro-mi-
nistro israelita Ytzhak assinam o acordo de 
autonomia para Jericó e Gaza;
____________________________________

1995
O presidente do Banco Mundial, Lewis Pres-
ton, morre aos 68 anos;
____________________________________

1996
António Guterres é reeleito secretário-geral 
do PS português e, em Espanha, toma posse 
o presidente do governo de José Maria Az-
nar;
____________________________________

1998
O “Unabomber”, Theodore Kazysky, é conde-
nado a prisão perpétua, nos EUA;
____________________________________

2000
O vírus informático “I love you” paralisa sis-
temas de comunicações em todo o mundo;
____________________________________

2002
Entre Castelo de Paiva e Entre-os-Rios é 
inaugurada a nova ponte Hintze Ribeiro;
____________________________________

2004
O jornalista cubano Raul Rivero, preso há 20 
anos, é distinguido pela UNESCO com o Pré-
mio Liberdade de Imprensa.

CULTURA

Dia 4
Auditório Municipal de Lousada
09h30 e 14h30 – Encenação da companhia Atrapalharte, “O 
Príncipe Nabo”

Dia 5
Biblioteca Municipal de Lousada
Das 09h30 às 18h30 – Exposição “Animais no seu esplen-
dor pelo desenho a rigor”, da autoria da Dra. Davina Falcão, da 
Universidade de Aveiro

Dia 6
Biblioteca Municipal de Lousada
16h30 – Apresentação do livro “One Man Shoe, uma vida, um 
sonho, uma visão do futuro”, uma biografia do empresário Ma-
nuel da Silva

Dia 7
Parque da Torre do Vilar
12h00 – Iniciativa “Wings for life”

Dia 5
Loja Interativa de Turismo de Paredes
Abertura da exposição “Eco-Artes”, do Clube de Artes da Es-
cola Básica e Secundária de Rebordosa

Dia 6
Casa da Cultura de Paredes
21h00 – Espetáculo “Dar visibilidade à solidariedade”, a fa-
vor do Centro Social e Paroquial São Miguel de Gandra

Dias 6 e 13
Biblioteca Municipal de Paredes
15h00 – Oficina do xadrez

Dia 12
Casa da Cultura de Paredes
21h30 – Programa Conta-me Histórias: espetáculo de fado 
com Aldina Duarte, 

Dia 13
Biblioteca Municipal de Paredes
10h15 – Oficina de Ideias: atividade baby yoga

Dias 4, 5 e 6
Mercado Municipal, Casa das Artes e Biblioteca Municipal
A partir das 10h00 – Feira do livro concelhia

Dia 8
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
10h00 – Hora do conto: “A Rainha do Recreio”

Dia 17
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
14h30 – Atelier “Se eu fosse o herói de um livro seria…”

Dia 5
Portas da cidade de Felgueiras
19h00 – Abertura oficial da Feira de Maio – feira rural e mos-
tra de equipamentos e alfaias agrícolas

Dia 7 
Avenida Dr. Leonardo Coimbra
15h30 – Cortejo etnográfico

Dia 13
Casa da Cultura da Lixa
21h00 – Concerto de música clássica – Berço das Artes

Dia 7
Em frente à câmara municipal
15h30 – Comemoração do Dia da Mãe: concertos do grupo 
de vozes de C&R, harpas, banda juvenil e coro juvenil e de-
clamação de poesia por Luís Coelho Martins 

Dia 4
Auditório da Associação Empresarial de Penafiel
13h00 – 11.ª edição do Concurso Nacional de Leitura da Co-
munidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa

Dia 7
Praça da Escritaria
15h00 – Encontro de Bandas Filarmónicas

Dia 10
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “Rio 2”

Dia 11
Biblioteca Municipal de Penafiel
21h00 – Inauguração da exposição documental “Joaquim 
de Araújo: a Epistolografia”

Dia 15
Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Apresentação do livro “O que há nos cabelos da mi-
nha mãe”, de Fabíola Lopes

Dia 17
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “A origem dos guardiões”
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BOLETIM
MONUMENTOS

III – MATOSINHOS
N.º 1 – Igreja de Leça do Balio

GOMES DE SOUSA

A igreja de Leça do Balio vista do norte, anteriormente à restauração;

Vista da igreja de Leça do Balio, tomado do norte, após a restauração;

A
ureliano de Sousa Cirne e Vas-
concelos, mais conhecido por 
Aureliano Cirne, era filho único 
de Venceslau Dias Leite de Sousa 
e Vasconcelos e quarto filho de D. 

Rosa do Amor Divino Barbosa de Sousa Cirne.
Nasceu na Rua do Paço, em Penafiel, a 29 

de Outubro de 1860. Foram seus padrinhos 
o avô paterno dr. João Dias Coelho Sousa e 
Vasconcelos e sua segunda mulher D. Maria 
Joaquina de Castro Sampaio, representados 
por seus procuradores Augusto Avelino Dias 
Sampaio e Vasconcelos e D. Joaquina Augusta 
Dias Sampaio e Vasconcelos.

D. Rosa do Amor Divino Barbosa de Sousa 
Cirne filha de José Joaquim de Sousa Cirne, 
Quartel-Mestre do Batalhão de Voluntários 
Realistas de Penafiel e depois capitão da 4ª 
companhia de ordenanças de Aguiar de Sou-
sa, e D. Ana Albina de Jesus Barbosa, morado-
res na Rua do Paço, neta paterna de Francisco 
Cabral de Azevedo e D. Maria de Sousa Cirne, 
de São Cristóvão de Nogueira, neta materna 
de Manuel José Nunes e D. Maria Barbosa de 
São Bento, de Bustelo, com 36 anos, viúva que 
ficou de Bernardo de Mesquita Pinto de Maga-
lhães Barbosa, casou em Penafiel a 19 de Feve-
reiro de 1860 com Venceslau Dias Leite Sousa 
Vasconcelos, proprietário, com 35 anos, bapti-
zado em São Paio de Vizela, morador em Lage, 
São Vicente de Sousa, filho do Dr. João Dias 
Coelho Sousa e Vasconcelos, proprietário, e D. 

O DR. AURELIANO VASCONCELOS
Joaquina Soares Leite, neto paterno de João 
Dias Coelho e Ana Custódia, neto materno de 
Manuel Soares e Custódia Maria Leite.

Venceslau Dias Leite de Sousa e Vasconce-
los foi vice presidente da Câmara de Penafiel 
no tempo de Sebastião Pereira de Almeida 
Borges, em 1866 e Provedor da Misericórdia 
de Penafiel de 1870 a 1872. 

O primeiro casamento de D. Rosa do 
Amor Divino Barbosa de Sousa Cirne foi em 
Penafiel a 21 de Agosto de 1845 com Bernar-
do de Mesquita Pinto de Magalhães Barbosa, 
de São Pedro de Caíde de Rei, filho de Fran-
cisco de Sousa Pinto de Mesquita, Cadete da 
Cavalaria de Chaves, Capitão de Granadeiros 
do Regimento das Milícias de Basto e de D. 
Custódia Delfina Pereira de Vasconcelos, de 
Caíde, neto paterno de Bernardo de Mesquita 
e D. Maria Máxima, neto materno de António 
de Vasconcelos e D. Ludovina, de Cinfães, bis-
pado de Lamego.

Tiveram três filhos que nasceram na Rua 
Direita de Penafiel – José, a 30 de Maio de 
1846; Gertrudes, a 14 de Outubro de 1847 e 
Maria, a 21 de Maio de 1849. 

Bernardo de Mesquita faleceu na Rua do 
Paço a 10 de Janeiro de 1851 e foi sepultado 
na sacristia da igreja dos Terceiros do Carmo, 
em Penafiel, onde seu sogro tem sepultura de 
família. Fez testamento e deixou por sua alma 
duzentas missas.

Aureliano Cirne frequentou o curso de 
agricultores na Academia Politécnica do 
Porto, durante quatro anos, de 1878 a 1881. 
Havendo desde Setembro de 1844 nesta Aca-
demia o curso preparatório para as escolas 
médico-cirúrgicas parece estranho que fre-
quentasse as cadeiras do curso de agriculto-
res porém outros médicos da nossa terra e do 
seu tempo frequentaram as mesmas cadeiras.

No primeiro ano estudou física teórica e 

Partos, doenças das mulheres de parto e dos 
recém-nascidos.

Arguentes o Dr. Pedro Augusto Dias, len-
te catedrático da 5ª cadeira – Medicina ope-
ratória; Dr. Eduardo Pereira Pimenta, lente 
catedrático da 9ª cadeira – Clínica cirúrgica; 
Dr. Manuel Rodrigues da Silva Pinto, lente 
catedrático da 8ª cadeira – clínica médica e o 
Dr. Roberto Belarmino do Rosário Frias, lente 
demonstrador da secção cirúrgica.

Pertenceu com Augusto Nobre e o irmão 
António Nobre, João Barreira e Júlio Brandão, 
ao Grupo dito da boémia romântica do Porto.

Foi um dos 19 sócios que, a 7 de Março de 
1890, fundaram a CUFP – Companhia União 
Fabril Portuense das Fábricas de Cerveja e Be-
bidas Refrigerantes.

Aureliano Cirne foi um aluno muito activo, 
participando nas actividades da academia por-
tuense e colaborando em jornais académicos 
como ‘A Mocidade de Hoje’, com António No-
bre e Eduardo Coimbra entre muitos outros. E 
sobretudo em ‘A Alma Nova’ – revista semanal 
de ciências e de literatura, que dirigiu, e onde 
colaboraram, a par, António Nobre e Joaquim 
de Araújo. E projectou ainda o ‘Anuário da Aca-
demia Portuguesa’ publicação anual que cola-
borou no ‘Bouquet de Sonetos’, Porto, 1884, 
ao lado de António Nobre e foi, com Alberto 
Bessa, editor literário ou redactor português 
da ‘Revista Luso-Española’, Porto, 1885.

Enquanto estudante promoveu a reali-
zação de um ciclo de conferências ‘que não 
produziram no espírito dos nossos contem-
porâneos o saudável incitamento, por tantos 
motivos previsto’… [cf. Revista de Medicina 
Dosimetrica, n.os 6 e 7.— Commercio Portu-
guez n.° 112 — 1884].

Foi também redactor da ‘República’ e 
director de ‘A Democracia’. A sua actividade 
literária merece um estudo mais dilatado.

experimental + química inorgânica e orgâni-
ca. No segundo: zoologia e botânica. No ter-
ceiro: mineralogia e geologia + agricultura. 
E no quarto: mineralogia e arte de minas + 
veterinária.

Depois matriculou-se na Escola Médico 
Cirúrgica do Porto defendendo a tese em 
1887, intitulada “A dosimetria sob o ponto de 
vista da sua oportunidade e do seu futuro”, 
impressa nesse ano no Porto: na Typ. da Em-
preza Litteraria e Typographica, 62 páginas. 
[52 de texto]

A apresentação foi no dia 30 de Julho de 
1887 pela meia hora da tarde. Presidente do 
júri o Doutor Agostinho António do Souto, 
lente catedrático proprietário da 6ª cadeira – 
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Nos 80 anos do Pintor e Fotojornalista

MARCO – ARMANDO MOREIRA
OS DEZASSETE BRASÕES

Pela Estrada Marginal chega-se ao 
Palácio do Freixo, deveras insóli-
to como arquitetura que se deve a 

Nazoni. Não sei se alguma coisa alterada 
por gostos vistosos demais que aparen-
tam mais obra dum príncipe depressivo, 
como Luís de Baviera. O palácio eleva-se 
no cimo do monte de Valbom, entre dois 
ribeiros que lhe deviam servir de brasão 
natural. O monte Castro de Gondomar foi 
fortificação dos mouros, batidos pelo in-
fante Don Alboazar Ramires e tornado lu-
gar cristão de muito venerada romagem. 
Não se sabe se foi herança dos mouros 
a filigrana que se fabrica hoje em Gon-

São graves, honradamente graníticas, 
afilhadas de mosteiros como o de 
Pombeiro que ainda hoje nos tolhe 

de espanto na sua veiga de Felgueiras. É 
em Felgueiras que se encontra a memó-
ria do capitão Nicolau Coelho, patrão de 
nau Bérrio que chegou às terras da Índia 
na famosa viagem do Gama. O capitão 
Coelho decerto andou pelo Vale do Sou-
sa a ganhar feridas na imaginação que só 
encontraram cura nas aventuras maríti-
mas.

Felgueiras Gondomar

domar, com muita arte e perfeição. Em tempos, houve em Gondomar uma mina de 
talco, que se extinguiu. Gondomar era couto do rei D. Sancho I, à Sé do Porto, depois 
confirmado por D. Afonso II ao bispo D. Martinho. El-rei concedeu ao solar dos Rai-
mundos a honra de Gondomar. O que isto quer dizer não entendo bem, mas parece 
ser coisa boa. Nas minas de Gondomar trabalhavam os cativos cristãos até que Alboa-
zar Ramires os resgatou com a espada.  

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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Rua da Igreja Velha, 71 - loja AJ
4580-113 PAREDES

223 272 917 | 930 589 960
oparedense@gmail.com

www.oparedense.pt

Saiba como receber
o jornal  O PAREDENSE 

em sua casa visitando-nos:

FICHA DE ASSINATURA

Nome ___________________________________________________

________________________________________________________

Morada __________________________________________________

________________________________________________________

Código postal __________—_______    ________________________

________________________________________________________

País _____________________________________________________

N.º contribuinte _______________________

Contactos:  Tlm. ____________________  |  _____________________

                     E-mail __________________________________________

COMO PAGAR A SUA ASSINATURA:
Cheque à ordem de PRD - O Paredense - Comunicação, Unipessoal, Lda.;

Transferência bancária através do NIB: 0018 0003 38710984020 04
                                                      (Banco Santander Totta);
Depois de efetuada a transferência envie o comprovativo para o 
e-mail oparedense@gmail.com

Nas nossas instalações

Rua da Igreja Velha, 71 - Loja AJ  |  4580-113 PAREDES

 223 272 917  |  oparedense@gmail.com
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EXTRACTO
Notária Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos, com cartó-

rio na Rua Amália Rodrigues, 70, freguesia e concelho de Paredes, certifico 
para efeitos de publicação, nos termos do número 1 do artº 100.º do Código 
do Notariado, que neste cartório, no livro de notas para escrituras diversas 
220, a folhas 13, se encontra exarada uma escritura de justificação com 
data de vinte e sete de abril de dois mil e dezassete, na qual:

PAULO JOSÉ DE SOUSA MEIRELES, NIF 197 358 144, Cartão do 
Cidadão nº 09920195 0zy1 valido até 28/07/2020, natural de Paranhos, 
Porto, e mulher MARIA DO CÉU TEIXEIRA DE BESSA, NIF 192 359 517, 
Cartão do Cidadão nº 10407207 5zy1 válido até 30/10/2019, natural de 
Casais, Lousada, casados no regime da comunhão adquiridos, residentes 
na Rua de Sobreiros, 194, primeiro esquerdo, 4580-750, Sobrosa, Pare-
des, disseram que o outorgante marido é dono e legítimo possuidor, com 
exclusão de outrem, dos seguintes bens imóveis sitos na freguesia de So-
brosa, concelho de Paredes, a) Prédio rústico, composto de terreno de 
pastagem, com mil trezentos e cinquenta virgula vinte metros quadrados, 
sito no Lugar de Sobreiros, a confrontar do norte com Carreira dos Sobrei-
ros, herdeiros de Ernesto Pinheiro de Sousa Brandão e Alfredo de Sousa 
Leal, do sul com Rego foreiro e herdeiros de Ernesto Pinheiro de Sousa 
Brandão, do nascente com herdeiros de Ernesto Pinheiro de Sousa Bran-
dão e do Poente com Alfredo de Sousa Leal e rego foreiro, não descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Paredes, inscrito na matriz em nome 
do justificante marido sob o artigo 2569 e o Prédio rústico, composto de 
terreno de pastagem, com mil novecentos e quarenta e três virgula oitenta 
metros quadrados, sito no Lugar de Sobreiros, a confrontar do norte com 
José Fernando Morais Ferreira, do sul com Carreira dos Sobreiros, do nas-
cente com herdeiros de Ernesto Pinheiro de Sousa Brandão e Maria Rosa 
Machado Teixeira de Sousa e do Poente com Jerónimo Pacheco Meireles 
e Carreira dos Sobreiros, não descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial de Paredes, inscrito na matriz em nome do justificante marido sob o 
artigo 2567, Um) Que o primeiro outorgante adquiriu o prédio da alínea a), 
ainda no estado de solteiro, maior, por compra verbal a Ernesto Pinheiro 
de Sousa Brandão e mulher Maria Teresa Martins Machado Brandão, ca-
sados que foram no regime da comunhão geral de bens e residentes que 
foram no Lugar de Bairro, freguesia de Sobrosa, concelho de Paredes, em 
data que não podem precisar mas sabem ter sido cerca do ano de mil 
novecentos e noventa e um; e Dois) Que o primeiro outorgante adquiriu 
o prédio da alínea b), ainda no estado de solteiro, maior, por compra ver-
bal a Eduarda Brandão, solteira, maior, e residente que foi na freguesia 
de Castelões de Cepeda, concelho de Paredes, em data que não podem 
precisar mas sabem ter sido cerca do ano de mil novecentos e noventa; 
pelo que o primeiro outorgante não ficou a dispor de título formal que lhe 
permita efetuar os respetivos registos na Conservatória do Registo Predial, 
e que desde logo entrou na posse e fruição dos prédios, em nome próprio, 
posse que assim detém há mais de vinte anos, sem interrupção ou oculta-
ção de quem quer que seja. Que essa posse pelo primeiro outorgante foi 
adquirida e mantida sem violência, ostensivamente, com conhecimento de 
toda a gente, limpando os terrenos, pagando as respetivas contribuições e 
impostos, agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito 
de propriedade, quer usufruindo como tal os imóveis, quer suportando os 
respetivos encargos, Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e 
pública, quanto ao prédio da alínea a) desde cerca do ano de mil novecentos 
e noventa e um e quanto ao prédio da aliena b) desde cerca do ano de mil 
novecentos e noventa, conduziu à aquisição pelo primeiro outorgante dos 
imóveis, por usucapião, que este invoca, justificando o seu direito de pro-
priedade para efeitos de registo, dado que esta forma de aquisição não pode 
ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial. Está conforme.

Paredes e Cartório notarial em 27 de abril de 2017.
A notária,

Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos
Registo: PA818/2017
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EXTRATO
Notária Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos, com 

cartório na Rua Amália Rodrigues, 70, freguesia e concelho de Pa-
redes, certifico para efeitos de publicação, nos termos do número 1 
do art.º 100.º do Código do Notariado, que neste cartório, no livro de 
notas para escrituras diversas 220, a folhas 26, se encontra exarada 
uma escritura de justificação com data de vinte e oito de abril de dois 
mil e dezassete, na qual:

Maria Alice Barbosa Gonçalves, NIF 210 376 430, Cartão do Ci-
dadão n.º 07176100 4zz6 válido até 18/01/2022, e marido Manuel 
Pinho Gonçalves, NIF 156 146 738, Cartão do Cidadão n.º 07166252 
9zy4 válido até 26/05/2021, naturais de Lordelo, Paredes, casados 
no regime da comunhão adquiridos, residentes na Rua do Cosme, 
343, 4580-486, Lordelo, Paredes, disseram que são donos e legíti-
mos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte bem imóvel 
sito na freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, Prédio urbano, 
composto de casa de rés-do-chão e terreno junto, com a área co-
berta de sessenta e cinco vírgula trinta metros quadrados e a área 
descoberta de vinte e três vírgula setenta metros quadrados, sito na 
Rua do Cosme, número 343, a confrontar do norte e nascente com 
herdeiros de Manuel Torcato, do sul com Rua do Cosme, e do Poente 
com quelha pública, não descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Paredes, inscrito na matriz em nome da justificante mulher sob o 
artigo P4205.

Que adquiriram o referido prédio, por doação verbal dos pais da 
primeira outorgante, Raul da Silva Gonçalves e mulher Maria Cecília 
Barbosa Nunes, casados que foram no regime da comunhão geral 
de bens, e residentes que foram em Cosme, freguesia de Lordelo, 
concelho de Paredes, em data que não podem precisar mas sabem 
ter sido cerca do ano de mil novecentos e setenta e sete, pelo que 
não ficaram a dispor de título formal que lhes permita efetuar o res-
petivo registo na Conservatória do Registo Predial, e que desde logo 
entraram na posse e fruição do prédio, em nome próprio, posse que 
assim detêm há mais de vinte anos, sem interrupção ou ocultação de 
quem quer que seja.

Que essa posse foi adquirida e mantida sem violência, ostensiva-
mente, com conhecimento de toda a gente, habitando a referida casa, 
pagando as respetivas contribuições e impostos, agindo sempre por 
forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, quer 
usufruindo como tal o imóvel, quer suportando os respetivos encar-
gos.

Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública, 
desde cerca do ano de mil novecentos e setenta e sete, conduziu à 
aquisição do imóvel por usucapião, que invocam, justificando o seu 
direito de propriedade para o efeito de registo, dado que esta forma 
de aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro título for-
mal extrajudicial. Está conforme.

Paredes e Cartório Notarial em 28 de abril de 2017.

A notária,
Bárbara Coutinho
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A FARIMÓVEL, empresa com mais 
de 30 anos de experiência no mer-
cado nacional e internacional,  está 
a recrutar profissional para gabine-
te técnico. 
REQUISITOS TÉCNICOS:
● Experiência em SolidWorks e AutoCad

OUTROS REQUISITOS:
● Elevado profissionalismo e capacidade de ultra-
passar obstáculos;
● Assertividade, proatividade, ambição e dinamismo.

Enviar currículo para: geral@farimovel.pt

OFERTA DE EMPREGO

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informa-
ção livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa firme dos valores mais emblemáticos do concelho de 
Paredes em áreas como a política, religião, desporto, sociedade e 
do seu património cultural e arquitetónico.
3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cidadãos, 
independentemente da sua cor, raça, religião, nacionalidade ou 
sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e 
privacidade das pessoas. 

DIVERSOS
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Paredes

Fernando Augusto
Rocha da Silva

Faleceu
Fernando Augusto Rocha da Silva faleceu no 

passado dia 3 de maio com 69 anos de idade. Era 
natural da Madalena, Paredes e residente na Rua Almeida Garrett, n.º 
28, Paredes. Era casado com Maria Adriana Monteiro Capote Rocha 
da Silva.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. 

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada terça-feira, dia 
9 de maio, pelas 19h, na igreja de Paredes, agradecendo também, 
desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Baltar

Maria Cecília
Ferreira de Sousa

Faleceu
Maria Cecília Ferreira de Sousa faleceu no pas-

sado dia 1 de maio, com 92 anos de idade. Era na-
tural de Baltar e residente na Avenida D. Manuel I, n.º 2306, Baltar, 
Paredes. Era viúva de Alberto Moreira de Sousa.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer a 

todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram a com-
parecer no funeral e missa de 7.º dia da sua saudosa extinta ou que de 
qualquer outro modo lhe manifestaram o seu pesar, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

Gandra

José Francisco
Neto dos Santos

Faleceu
José Francisco Neto dos Santos faleceu no 

passado dia 29 de abril, com 62 anos de idade. Era 
natural de Gandra e residente na Rua Elias Moreira Neto, n.º 59, Gan-
dra, Paredes. Era casado com Maria de Fátima Fernandes Martins 
dos Santos.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer a 

todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram a com-
parecer no funeral e missa de 7.º dia do seu saudoso extinto ou que de 
qualquer outro modo lhe manifestaram o seu pesar, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida. 

Rebordosa

Vítor Moreira da Silva
Faleceu

Vítor Moreira da Silva faleceu no passado dia 26 
de abril, com 70 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Sobrosa, Paredes e residente na freguesia 
de Rebordosa, na Rua de Santa Luzia, n.º 126. Era 
casado com Laurinda Moreira Lopes que deixa na maior dor juntamen-
te com sues filhos, noras, genros, netos e demais família.

Rebordosa

Américo Martins Moreira
Faleceu

Américo Martins Moreira faleceu no passado 
dia 28 de abril, com 64 anos de idade. Era natural 
e residente na freguesia de Rebordosa, na Rua do 
Muro, n.º 67. Era casado com Maria Alice de Sousa 
Moreira que deixa na maior dor juntamente com seus filhos, noras, 
genros, netos e demais família.

Rebordosa

Manuel Duarte Pinheiro
Faleceu

Manuel Duarte Pinheiro faleceu no passado dia 
28 de abril, com 71 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Baltar, Paredes e residente na freguesia 
de Rebordosa, na Rua Sobre o Vale, n.º 141. Era 
casado com Maria Lúcia Neves Moreira de Sousa Pinheiro que deixa 
na maior dor juntamente com seus filhos, nora, genro, netos e restante 
família.

Agradecimento 
A sua família vem agradecer a todas as pessoas que se associa-

ram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas, aquando do falecimento e funeral, ou que de outro modo 
lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A redação do jornal O PAREDENSE vem também en-
dereçar os mais sentidos pêsames a todos os familiares 
de Manuel Duarte Pinheiro, em especial ao filho do faleci-
do, Paulo Pinheiro, nosso colaborador e amigo.

Besteiros

Calisto de Oliveira Freitas
Faleceu

Calisto de Oliveira Freitas faleceu no passado dia 2 
de maio com 76 anos de idade. Era natural de Louredo 
e residente na Rua do Outeirinho, n.º 192, Besteiros, Pa-
redes. Era casado com Maria Custódia da Silva Moreira.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, noras, genros, netos, bisneta e demais família 

vêm por este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade 
de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas que se asso-
ciaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e funeral ou que de outro modo 
lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. 

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 
6 de maio, pelas 19h, na igreja paroquial de Besteiros, agradecendo, 
também desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Duas Igrejas

Maria Adelina
Pereira dos Santos

Faleceu
Maria Adelina Pereira dos Santos faleceu no 

passado dia 29 de abril com 69 anos de idade. Era 
natural de Duas Igrejas e residente na Avenida Padre 
Manuel Pinto Preda, n.º 981, Duas Igrejas, Paredes. Era casada com 
Casimiro Nunes Moreira.

Agradecimento
Seu marido, filhos, nora, genros, netos e demais família vêm por 

este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e funeral ou que de outro modo lhe manifes-
taram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida. 

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 6 
de maio, pelas 20h, na igreja paroquial de Duas Igrejas, agradecendo 
também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Beire

Rosa de Sousa Ribeiro
Faleceu

Rosa de Sousa Ribeiro faleceu no passado dia 
20 de abril com 87 anos de idade. Era natural e re-
sidente na freguesia de Beire, concelho de Paredes. 
Era viúva de Manuel Ribeiro da Rocha.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amiza-
de que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou 
que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

Vilela

José Manuel
de Sousa Gomes

Faleceu
José Manuel de Sousa Gomes faleceu no pas-

sado dia 25 de abril com 54 anos de idade. Era natu-
ral de Freamunde, Paços de Ferreira e residente em Vilela, Paredes. 
Era casado com Deolinda Ferreira da Costa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou que 
de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

Louredo

José da Costa
Ferreira Torres

Faleceu
José da Costa Ferreira Torres faleceu no passa-

do dia 23 de abril com 82 anos de idade. Era natural 
e residente na freguesia de Louredo, concelho de Paredes. Era casado 
com Maria Luísa Moreira da Silva.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou que 
de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

Besteiros

Joaquim Pacheco Nunes
Faleceu

Joaquim Pacheco Nunes faleceu no passado 
dia 21 de abril com 81 anos de idade. Era natural 
de Besteiros, Paredes e residente em Águas Santas, 
Maia. Era casado com Ana Alves Lopes Nunes.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou que 
de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

NECROLOGIA
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O Jornal “O PAREDENSE”  envia às famílias
dos falecidos SENTIDOS PÊSAMES 

PUB

FUNERÁRIA CARDOSO SILVA
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o seu
QUINZENÁRIO

de eleição
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FICHA TÉCNICA

Q
uem olha, de relance, para a laranjeira, por acaso 
de laranjas amargas, vê só a árvore e, quando mui-
to, algum fruto em seu tempo.

Numa zona central de Paredes, este espécime 
alberga no seu seio um sinal de trânsito que é ne-

cessário suprimir, politicamente, no nosso concelho.
Desvendamos já o segredo, em parte, para lembrar aos 

leitores que se quiserem tornar-se assinantes podem fazê-lo! 
À câmara só o dizemos com a garantia de que retiram o sinal, 
mas não a laranjeira que o manteve incólume, abrigado do sol 
e da ventania, protegendo-o do desgaste e, por tal, ganhar jus 
a uma condecoração! É mais uma, menos uma…

Questão de perspicácia

Sinalização escondida,
com rabo de fora

H
á bastantes anos passados, ainda no século XX, um dos nomes gran-
des do cinema e do teatro do Brasil, amigo de uma família de Cete (os 
Cunhas) emigrados na pátria irmã, vinha com frequência a esta fregue-
sia do concelho de Paredes.

Figura que nos era cara e simpática, com o seu chapéu amplo, o sor-
riso aberto e um olhar que trespassava.

A circunstância de entre Lordelo e Rebordosa, subindo a Rua de Rui Barros e 
depois descendo, encontra-se a especialidade que as fotos documentam e dispen-
sam palavras.

Ao olhá-las, veio-nos à lembrança o papel que desempenhava numa das nove-
las brasileiras o referido ator, que na figura de “Atílio”, tentava, por todos os meios, 
fazer ouro de “estrume di vaca”, sem sucesso, como é lógico, por mais que mexesse 
a tina da trampa.

Se a tecnologia tiver avançado, está visto que Paredes poderia ter nisto uma 
boa receita!

ASSIM NÃO!

A MULTIPLICAÇÃO DAS LIXEIRAS


